
 

 

 

 

РЕШЕНИЈА  И ИЗМЕНИ НА РEШЕНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1350 
 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Пеце Топалоски 

                             

 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

Службен гласник на Општина 
Прилеп – Излегува по потреба 

19 Април 2019 година 
Службен гласник број 7 

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


на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илија Звездоски од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски “ бр.525, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Илија Звездоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Пеце Топалоски од Прилеп, ул. “ Пере Темелкоски “ 

бр.3, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Марија Чаушоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Катерина Попоска од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски “ бр.41, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  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 

 

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 01.04.2019 
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 за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 
09-3/1 од 05.03.2019 год.,  за избирачко место бр. 1350,  
се врши исправка во однос на адресните податоци, на заменикот член Катерина Попоска, наместо  
ул.“Александар Македонски“ бр. 41, треба да стои ул.“Александар Македонски“ бр. 491.   
 

 
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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Мартин Атанасоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Миноски од Прилеп, ул. “ Спасе Темелкоски “ 

бр.50, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Сашо Крстески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мирјана Талеска од Прилеп, ул. “ 11ти Октомври “ бр.31, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 
 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Горан Петровски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Филип Трајкоски од Прилеп, ул. “ Браќа Талески “ бр.3, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 



 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Мирјана Талевска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашко Крстески од Прилеп, ул. “ Спасе Темелкоски “ 

бр.52, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 

 
               Бр.09-3/1 

во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Елизабета Христоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Златко Јованчески од Прилеп, ул. “ Климент Охридски “ 

бр.6/23, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Наташа Јорданоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елена Јованоска Настоска од Прилеп, ул. “ Спасе 

Темелкоски “ бр.26, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

               Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.                      ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

 М.П.  Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 



 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1353 
 

 
На местото на член  на избирачкиот одбор Филип Трајкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Благоја Најдоски од Прилеп, ул. “ Цане Илиоски “ бр.60, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на заменик член  на избирачкиот одбор Билјана Николоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Ленче Трајкоска од Прилеп, ул. “ Браќа Талески “ бр.3, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Евгенија Станкова 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Анета Коруноска од Прилеп, ул. “ Страшо Пинџур “ 

бр.16, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 



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

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

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

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

 

 
               
 Бр.09-3/1 

во Прилеп, 05.03.2019 г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

                                                             4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1354 
 
 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Миле Стеваноски 



                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Горан Димитриески од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски “ бр.597, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик член  на избирачкиот одбор Горан Димитриески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Филип Тунески од Прилеп, ул. “ Александар Македонски 

“ бр.601/2, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Рубин Димески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Петар Спиркоски од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски “ бр.518, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 

 
               Бр.09-3/1 

во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска



   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапееска 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355 
 
 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Ирена Петреска 

                             

на кого и  престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Борче Спиркоски од Прилеп, ул. “ Блаже Темелкоски “ 

бр.56, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик член  на избирачкиот одбор Кире Мајстороски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марина Кузевска од Прилеп, ул. “ Славеј Планина “ бр.34, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Марија Цветаноска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Оливер Спасески од Прилеп, ул. “ Драган Димески “ 

бр.11, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 

 
               Бр.09-3/1 

во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356 

 
 
 
 
На местото на членот  на избирачкиот одбор Коле Стеваноски 

                             

на кого му  престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гаврил Кочоски од Прилеп, ул. “ Пере Тошев “ бр.85, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Весна Јованоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стефан Андреевски од Прилеп, ул. “ Никола Тесла “ 

бр.4/3, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
 
На местото на заменик член  на избирачкиот одбор Гаврил Кочоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Коле Стеваноски од Прилеп, ул. “ Слобода “ бр.47, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Тони Костадиновски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Весна Јованоска од Прилеп, ул. “ Козара “ бр.14, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 

 
               Бр.09-3/1 

во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1357                   

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Ристо Марковски                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Соња Кузманоска од Прилеп, ул. “ 5-та Прилепска 

бригада “ бр.34, предложена од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот   

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Соња Кузманоска Трајкоска                              

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стефани Велеска од Прилеп, ул. “ Борис Кидрич “ бр.72, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

 

               Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

        М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 



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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1358 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Сашо Димески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Весна Рошкоска од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ бр.20, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Весна Рошкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Златко Јосифоски од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ 

бр.22/1, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 



 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Светлана Николоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Виктор Рајчиноски од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ 

бр.118 А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Виолета Перкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Даниела Колевска Иваноска од Прилеп, ул. “ 

Октомвриска “ бр.110, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Славица Николоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Светлана Николоска од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ 

бр.87, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Даниела Колевска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Летка Перкоска од Прилеп, ул. “ Октомриска “ бр.121, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 
 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александар Петкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тони Ангелевски од Прилеп, ул. “ Радовишка “ бр.101, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Сузана Билјароска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Кристијан Трајковски од Прилеп, ул. “ Радовишка “ 

бр.82, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Васе Илиовска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сара Костадиноска од Прилеп, ул. “ Радовишка “ бр.63, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 



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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Зора Мирческа 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Блаже Јованоски од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.93, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Зоран Шамоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Зора Мирчевска од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.30, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Елена Макреска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Војче Степаноски од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.83, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 



 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1362 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Маргарита Неделкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради остварување право на 

пензија, се избира лицето: СИМОНА АЧЕСКА од Прилеп, ул.“Мирче Ацев“ бр.44, вработена во 

ООУ “Блаже Конески“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Зафирчо Зафироски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Билјана Кузманоска од Прилеп, ул. “ Трајко Тарцан “ 

бр.9/5, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Антонио Јованоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Димоски од Прилеп, ул. “ Трајко Тарцан “ бр.5/4, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Билјана Кузманоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Билјана Стеваноска од Прилеп, ул. “ Трајко Тарцан “ 

бр.13/15, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Жаклина Трајкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Блаже Ангелески од Прилеп, ул. “ Мирче Ацев “ бр.142, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 



99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1363 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Диме Цицоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Андријана Цицоска од Прилеп, ул. “ Мечкин Камен “ 

бр.44, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Петар Тоскоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сузана Трајкоска од Прилеп, ул. “ Димитар Влахов “ 

бр.42, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Виолета Ристеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Сашо Петкоски од Прилеп, ул. “ Пере Тошев “ бр.91/14, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Илија Алексоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Петар Тоскоски од Прилеп, ул. “ Димитар Влахов “ 

бр.5А, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364 
 
 
На местото на  заменик претседател на избирачкиот одбор Виолета Лашкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради стекнување право на 

пензија, се именува лицето: Елена Келтаноска Лашкоска од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.5, 

вработена во СОУ Гимназија “ Мирче Ацев “ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик претседател  ______________________________________________________ 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Цветанка Белакапоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Петар Кузманоски од Прилеп, ул. “ Борка Талески “ бр.9, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Перица  Најдовски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Лашкоски од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.5, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Петре Кузманоски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Цветанка Белакапоска  од Прилеп, ул. “ Мара Јосифоска 

“ бр.25, предложено од политичката партија СДСМ. 



 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1365 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Тони Ѓорѓиески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се 

избира лицето: Јован Бешовски од Прилеп, ул.“Лигураса“ бр.2, вработен во ЈЗУ Општа 

Болница Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Делфина Андрејевска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Пеце Недески од Прилеп, ул. “Коста Абрашевиќ“ бр. 17, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Љупка Томиќ 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кире Здравески од Прилеп, ул. “Златоврв“ бр.5, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1366 
 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Наташа Стојаноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Делфина Спиркоска од Прилеп, ул. “Мечкин Камен“ бр. 

36 А, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 



 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Делфина Спиркоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елизабета Маркоска од Прилеп, ул. “Петар Поп Арсов“ 

бр.11, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Матилда Спиркоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Валентин Трајковски од Прилеп, ул. “ Димитар Влахов “ 

бр.42, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 



2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367/1 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Оливера Цветановска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Катерина Талимџиоска од Прилеп, ул. “Мечкин Камен“ 

бр. 4, предложена од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 
                             

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сашо Бацепејкоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Благица Стојческа од Прилеп, ул. “Копарска“ бр.35, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

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.09-3/1 



во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 
 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Бобан Спиркоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Наташа Стојаноска од Прилеп, ул. “Копарска“ бр. 4, 

предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на   членот  на избирачкиот одбор Коста Коруноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Снежана Глушеска од Прилеп, ул. “Петар Поп Арсов“ 

бр.2, предложена од политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот   

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик членот на избирачкиот одбор Миле Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гоце Цекоски од Прилеп, ул. “Мечкин Камен“ бр.27, 

предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Кирил Талески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејанчо Донески од Прилеп, ул. “Копарска“ бр.48, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 



4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Славе Димитриоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Рубинчо Ристески од Прилеп, ул. “Борка Талески“ бр. 

62, предложена од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 
                             

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мартин Иваноски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ангелчо Китаноски од Прилеп, ул. “Борка Талески“ бр. 

66, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   



   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369 
                            

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Марјан Димески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илчо Петкоски од Прилеп, ул. “Пенка Котеска“ бр. 115, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Роберт Тодиноски                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Кулески од Прилеп, ул. “Пенка Котеска“ бр. 94, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1370 
 

  На местото на  заменикот член на избирачкиот одбор Бранислав Атанасоски                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради семејни причини, се 

избира лицето: Киро Стојаноски од Прилеп, ул.“Благоја Крстески“ бр.1, вработен во ООУ 

“Добре Јованоски“ Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
     

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Дарио Ристески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Роберт Митрески од Прилеп, ул. “Прохор Пчински“ бр. 

2, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 



Ова 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  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 

 

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 01.04.2019 
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 за формирање на избирачки одбор бр. 11-4/2 од 29.08.2017 год., за избирачко 
место бр. 1371, се врши исправка во однос на личните  податоци, на заменикот член Наташа 
Дериволска, наместо   Наташа Дериволска, треба да стои  Наташа Иваноска.   
 

 
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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Кире Димески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Неда Јовески од Прилеп, ул. “ Коста Абрашевиќ “ бр.33, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   

 
 
 

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 
 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1372 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ицко Маркоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Снежана Иваноска од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ 

бр. 2/19, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дарко Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Рубин Алексоски од Прилеп, ул. “Вера Циривири“ бр. 

55, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Снежана Иваноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Христина Кареска од Прилеп, ул. “Бошко Корчагин“ 

бр.18, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

                             

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Рубин Алексоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гоце Спасески од Прилеп, ул. “Благоја Николоски“ бр.8, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1373 
                             

На местото на   членот  на избирачкиот одбор Мирјана Темелкоска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гоце Димоски од Прилеп, ул. “Вера Циривири“ бр. 23, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 

На местото на   заменикот член  на избирачкиот одбор Гојран Димески 
                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Матилда Спиркоска од Прилеп, ул. “Блага Ружето“ бр. 

301, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374/1 
 

                             



На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сенад Пурковиќ 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Диме Караматоски од Прилеп, ул. “Архимедова“ бр. 66, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374 

                            

На местото на   членот  на избирачкиот одбор Злата Пурковиќ 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сенад Пурковиќ од Прилеп, ул. “Кирило Иван Петровиќ“ 

бр. 19, предложен од политичката партија СДСМ. 

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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 



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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375/1 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Владимир Јованоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Боро Гоцески од Прилеп, ул. “Самоилова“ бр. 87/11, 

 предложен од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Борис Гоцевски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Виолета Бежоска од Прилеп, ул. “Кузман Јосифоски“ 

бр.350, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                           

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 



 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375 
 
 
На местото на  претседател на избирачкиот одбор Милана Богојеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: приватни причини, се избира 

лицето:  
Цветанка Димоска од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.6, вработена во ЕПТУ “Кузман 

Јосифоски Питу“ Прилеп 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

претседател  ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Павлина Андоноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на пензија, 

се избира лицето: Весна Караџоска  од Прилеп, ул.“Кузман Јосифоски“ бр.160, вработена во  

Економски факултет Прилеп  

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дејан Иваноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Станкоски од Прилеп, ул. “Самоилова“ бр. 46, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Елена Гули Иваноска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Орде Наумоски од Прилеп, ул. “Пере Тошев“ бр.31/5, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Николче Србиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Коце Василкоски од Прилеп, ул. “Пере Тошев“ бр.35/14, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375 
 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор Милана Богојеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради приватни причини, се 

избира лицето: Катерина Димеска од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.15, вработена во СОУ ГС“  

Гимназија Раде Јовчевски Корчагин “ Скопје. 

своерачен потпис на новоименуваниот претседател   
_________________________________________________ 

 
 

              

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-11/1 
во Прилеп, 12.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 



4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376 
 
 
 
 
На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Љупчо Ефремоски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лични причини, се избира 

лицето: Оливер Бузлески  од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.4, вработен во ЈЗУ Здравствен дом  

Прилеп  

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член ______________________________________________________ 

 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Жаклина Наумоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Маринела Глигорова Јованоска од Прилеп, ул. “Васил 

Главинов“ бр.2, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Александар Савески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Николоски од Прилеп, ул. “Пере Тошев“ 

бр.16/19, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377 
 

 
 



На местото на  членот  на избирачкиот одбор Мери Деспотоска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Меланија Станкоска од Прилеп, ул. “Пере Тошев“ 

бр.12/2-9, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Стевчо Мирчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Хилда Димеска од Прилеп, ул. “Самоилова“ бр.7/1-9, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Николина Петреска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александар Савески од Прилеп, ул. “Круме Кепески“ 

бр.3, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Хилда Димевска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Љупчо Дамчески од Прилеп, ул. “Самоилова“ бр.5/17, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1378 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Гордана Чапрагоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Деан Маркоски од Прилеп, ул. “Борка Јорданоски“ 

бр.12, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Николче Божиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Владо Димоски од Прилеп, ул. “Егејска“ бр.108/12, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1379 

 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Диме Колевски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Бунтески од Прилеп, ул. “Теодосие Синаитски“ 

бр. 29, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  членот на избирачкиот одбор Соња Петреска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Викторија Јовеска од Прилеп, ул. “Ладо Лапецот“ бр. 48, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Киро Ѓоргоски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Давор Матракоски од Прилеп, ул. “Егејска“ бр.26, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Христијан Поповски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Соња Петреска од Прилеп, ул. “Ладо Лапецот“ бр.112, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 



 
 

                             

 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380/1 
 

 



 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Саше Тренкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Пупунчески од Прилеп, ул. “Војводинска“ бр.23, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Дејан Пупунчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кристина Темелкоска од Прилеп, ул. “Војводинска“ 

бр.93, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Пеце Котески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Снежана Јордановска од Прилеп, ул. “Браќа 

Миладиновци“ бр.237/26, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 



во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380 
 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Верка Костоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на пензија, 

се избира лицето: Виолета Здравеска од Прилеп, ул.“Струшка“ бр.32, вработена во ЈЗУ Општа  

Болница Прилеп  

 

своерачен потпис на новоизбраниот  

член ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александра Димовска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Стојановски од Прилеп, ул. “Браќа Миладиновци“ 

бр. 249/12, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 



 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Александар Николоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Петкоски од Прилеп, ул. “Браќа Миладиновци“ 

бр.31, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Јосиф Неданоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Илиески од Прилеп, ул. “Струшка“ бр.54, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 



3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сашо Јошески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Иле Колчакоски од Прилеп, ул. “Андон Слабејко“ бр.158 

Б, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                           

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
  

 
   

ЧЛЕНОВИ 



1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик  Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381 
 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Ицко Ефтимоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: починат, се избира лицето: 

 од Прилеп, вработен во ЈЗУ Центар за јавно Горанчо Грујевски ул. “Ѓоре Ѓорески “ бр.26, 

здравје Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  заменик  член 
_______________________________________ 

 
                   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-14/1 
во Прилеп, 17.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   



ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1382 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Блаже Пацаноски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Лидија Јованоска од Прилеп, ул. “Александар 

 Спиркоски Џемо“ бр.23, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Лидија Јованоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Блаже Пацаноски од Прилеп, ул. “Борка Стеваноски“ 

 бр.30, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                           

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1384 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Влатко Димоски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дарко Станкоски од Прилеп, ул. “Леце Котески“ бр.51, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                   

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1385/1 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Илчо Трајкоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Атанасоски од Прилеп, ул. “Пецо Спиркоски“ бр.5, 

 предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Илија Најдоски                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илчо Трајкоски од Прилеп, ул. “Киро Ќососки“ бр.8, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                  



Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   

 
 

   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 
 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Лидија Ристеска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мартина Младеновиќ од Прилеп, ул. “Битолска“ бр.70, 

предложена од политичката партија СДСМ. 



воерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мартина Младеновиќ 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Лидија Ристеска од Прилеп, ул. “Скопска“ бр.19, 

 предложена од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                        

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик  Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387 

 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Станко Колески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос-

пензионорање, се избира лицето:  од Прилеп,  Владимир Богески ул. “Јонче Крстечанец“ бр.51, 

вработена во ООУ Климент Охридски, Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  заменик  член 
_______________________________________ 

 
                   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-14/1 
во Прилеп, 17.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 



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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387/1 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Блаже Вишиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Димитар Китаноски од Прилеп, ул. “ Тоде Дупјачанец “ 

бр.33, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Јасмина Стојаноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Милица Ацеска од Прилеп, ул. “ Александар Македонски 

“ бр.213, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Мартин Трајкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елена Коруноска од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски “ бр.237, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Моника Илиоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мирјана Колеска од Прилеп, ул. “ Александар 

Македонски“ бр.173, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 



 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Кароилина 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 

 

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 01.04.2019 
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 за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 
09-3/1 од 05.03.2019 год.,  за избирачко место бр. 1387/1,  
се врши исправка во однос на личните  податоци, на заменикот член Мирјана Колеска, наместо   Мирјана 
Колеска, треба да стои  Марјана Колеска.   
 

 
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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Тони Лучески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Петрески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.29 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Маријан Вељаноски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Славица Иваноска од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ 

бр.42, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Дејан Петрески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Натали Димитриоска од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ 

бр.8, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389 
 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Лилјана Трајкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Владо Блажески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ 

бр.133, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот   

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на заменик  член  на избирачкиот одбор Трајанка Свеќароска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кирил Јовчески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.112, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот   

заменик  член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Александар Секулоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Диме Трајкоски од Прилеп, ул. “ Блаже Иваноски “ 

бр.18, предложено од политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1390 
 



 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Маријан Костадиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Орде Николоски од Прилеп, ул. “ Максим Горки “ бр.8, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Орде Николоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Пулески од Прилеп, ул. “ Динара “ бр.7, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Борче Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мери Нацева од Прилеп, ул. “ Максим Горки “ бр.1, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 



во Прилеп, 05.03.2019г.  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 

 

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 01.04.2019 
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 за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор 09-
3/1 од 05.03.2019 год.,  за избирачко место бр. 1390,  
се врши исправка во однос на личните податоци, на заменикот член Мери Нацева, наместо  Мери 
Нацева, треба да стои Мери Димеска-Нацева.   
 

 
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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1391 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Светлана Петреска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Благица Трпческа од Прилеп, ул. “ Кордун  “ бр.26, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Оливер Пеоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александра Колевска од Прилеп, ул. “ Бистра Планина “ 

бр.44, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Михајло Трајкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гоце Трајкоски од Прилеп, ул. “ Бистра Планина “ бр.10, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 



 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Александра Колевска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ванчо Петрески од Прилеп, ул. “ Осоговска “ бр.44, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Рубин Котески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Вера Јанческа од Прилеп, ул. “ Моша Пијаде “ бр.2-54, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Игор Јованоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Златко Мицески од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски“ 

бр.32, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Александра Пирганоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јасмина Стојаноска од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски“ 

бр.134, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 

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

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

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

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

 



 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392/1 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Жарко Бабаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тони Ризески од Прилеп, ул. “Тоде Дупјачанец“ бр.117 

А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Гоце Петровски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јасмина Петровска од Прилеп, ул. “Цар Самоил“ бр.109, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Пецо Петанчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Петкоски од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски“ 

бр.103, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Васко Спиркоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ване Ристески од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски“ бр.5, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   



М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1393 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Матилда Ѓорѓиоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александар Ѓорѓиоски од Прилеп, ул.“ Пане Талески “ 

бр.51, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Ицко Најдоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илија Најдоски од Прилеп, ул. “ Мукос“ бр.58, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Благојче Велески 



                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Симе Илиески од Прилеп, ул. “Диме Димески Попето“ 

бр.6, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Петре Тодороски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Кимоски од Прилеп, ул. “Јуриј Гагарин“ бр.7, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 



 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1394 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Даниела Димеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александра Стојаноска од Прилеп, ул.“ Пане Талески“ 

бр.47, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Кароилина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 



2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1395 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Викторија Петровска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Жарко Аризанкоски од Прилеп, ул.“ Марксова “ бр.106, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Билјана Јанкулоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Милева Атанасоска од Прилеп, ул. “Мице Козар“ бр.89, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Жарко Аризанкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Петар Маркоски од Прилеп, ул.“11ти Октомври“ бр.129, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Катерина Момироска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Христина Момироска од Прилеп, ул. “Прилепски 

Бранители “ бр.176, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  



од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Верче Јанкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гордана Бошкова од Прилеп, ул. “ Горан Миноски “ 

бр.67, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Николина Наумоска Петрова 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дамјан Настевски од Прилеп, ул.“ Горан Миноски “ 

бр.59, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Драшко Димески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Викторија Јанкоска од Прилеп, ул. “ Горан Миноски “ 

бр.15, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 



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

 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1397 
 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Виолета Јосифоска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Нела Василеска од Прилеп, ул.“ Кумровец “ бр.25, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Барбара Бојоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ристо Иваноски од Прилеп, ул. “ Борис Кидрич “ бр.111-

12, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1398 
 

На местото на   член  на избирачкиот одбор Христина Аризанкоска                             
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Антонио Тинтор од Прилеп, ул.“ Дојранска “ бр.2, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик  член  на избирачкиот одбор Менча Стеваноска                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Радица Стеваноска од Прилеп, ул.“ Дојранска “ бр.9, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  заменик  член   
______________________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   



М.П.   Кароилина Шукуроска

   
   

 
 
 
 

   
ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 
 

 
На местото на   член  на избирачкиот одбор Валентина Мирческа 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јане Ристески од Прилеп, ул.“ 11-ти Октомври “ бр.230, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Рубин Аврамоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ѕвонко Димоски од Прилеп, ул.“ Авала “ бр.2, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик  член  на избирачкиот одбор Љубен Тренкоски 



                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марјанчо Тодороски од Прилеп, ул.“ Тризла “ бр.87, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400 

 
 
На местото на   член  на избирачкиот одбор Илчо Трајкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Снежана Грнческа од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.37в, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на   член  на избирачкиот одбор Илија Нуневски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сања Јосифоска Димоска од Прилеп, ул.“ Беровска “ 

 бр.2, предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик  член  на избирачкиот одбор Видан Димоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Милена Стојаноска од Прилеп, ул.“ Бабуна “ бр.8, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   



   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400 
 
 
На местото на член на избирачкиот одбор Игор Кулески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради приватни причини, се 

избира лицето: Дејан Угриноски од Прилеп, ул.“Питу Гули“ бр.16, вработен во ДСД НХ“ Орде  

Чопела “ Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 

                            

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-11/1 
во Прилеп, 12.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   



   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400/1 

 
На местото на   член  на избирачкиот одбор Елица Јовеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Стојаноски од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.32, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

       
На местото на  заменик  член  на избирачкиот одбор Драган Брцески 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елица Јовеска од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.37, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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



 
 

 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401 
 
На местото на   член  на избирачкиот одбор Сашо Николоски                            

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Диме Ристески од Прилеп, ул.“ Дебарца “ бр.4Ѓ, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

     
На местото на  заменик  член  на избирачкиот одбор Трајанка Николоска                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Николоски од Прилеп, ул.“ Дебарца “ бр.63, 

 предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНE.



своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

 

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1 
 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Северџан Амедоски 
                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Аднан Бајрамоски од Прилеп, ул. “Дебарца“ бр.19, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Цена Нуневска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тоде Димоски од Прилеп, ул. “Тризла“ бр.70, предложен 

од политичката партија СДСМ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Максуда Амедоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Роберт Ќазимоски од Прилеп, ул. “Дравска“ бр.37 А, 

предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Тоде Димоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Орде Ристески од Прилеп, ул. “11-ти Октомври“ бр.252, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Елена Манеска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јордан Кузманов од Прилеп, ул. “Дебарца“ бр.10, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Аднан Бајрамоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Амет Ајроски од Прилеп, ул. “Стибера“ бр.5А, 

 предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                       

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1403 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Цене Темелкоска 
                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Вера Стеваноска од Прилеп, ул. “Борис Кидрич“ бр.37, 

 предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор Роберт Кулески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марија Темелкоска од Прилеп, ул. “ Питу Гули “ бр.12, 

 предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик  член   ______________________________________________________ 
                            

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404 
 
 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Билјана Талеска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ивана Ацеска од Прилеп, ул. “Киро Пајмакоски“ бр.17, 

предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Ивана Ацеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Верка Недеска од Прилеп, ул. “Кеј 1-ви Мај“ бр.52 А, 

предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Благоја Спиркоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Билјана Стојаноска од Прилеп, ул. “Киро Пајмакоски“ 

бр.72, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1405 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор Мице Тркалески 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тони Спиркоски од Прилеп, ул. “Пиринска“ бр.5А, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на членот  на избирачкиот одбор Бранко Велевски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Златко Талески од Прилеп, ул. “Круме Волнароски“ 

бр.13, предложен од политичката партија СДСМ. 



своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Зорица Гаврилоска                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, се избира 

лицето: МАКЕДОНКА КАЛПАКОСКА од Прилеп, ул.“Александар Македонски“ бр. 467, вработена во  

ЈЗУ Општа Болница Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 



 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Денис Трајчески                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Димче Ристески од Прилеп, ул. “Кеј 9-ти Септември“ 

бр.65, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сотир Узуноски                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Димитриј Николоски  од Прилеп, ул. “Републиканска“ 

бр.24, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 



3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 03.04.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Виктор Вандески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марина Нолческа од Прилеп, ул.“Борка Талески“ бр.32, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/3 
во Прилеп, 03.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   



ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409 
 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Ленка Долгоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сања Ристеска од Прилеп, ул. “Круме Јаскоски“ бр.18, 

предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Санела Ристеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Зарески од Прилеп, ул. “Круме Јаскоски“ бр.20, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сања Ристеска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Светлана Велкоска  од Прилеп, ул. “Круме Јаскоски“ 

бр.10, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Ружица Јагуриноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Печијарески од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ 

бр.17, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Марија Солуноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ѓорѓија Андреовски  од Прилеп, ул. “Кузман Јосифоски“ 

бр.138, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 



 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411 
 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Кирил Солески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ангел Тренчевски од Прилеп, ул. “Архиепископ 

Доситеј“ бр.57, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Христина Шишкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Пецо Шишкоски од Прилеп, ул. “Сотка Џигиџик“ бр.20, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Бобан Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кирил Солески од Прилеп, ул. “Ленин“ бр.85, предложен 

од политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Ордан Тодороски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на 

пензија, се избира лицето: Бобан Петроски од Прилеп, ул.“Ристо Секирчанец“ бр. 27, вработен во ЈУ  

Меѓуопштински центар за социјална работа.  

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Флорина Бошкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Бошкоски од Прилеп, ул. “Архиепископ Доситеј“ 

бр.126, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Кире Дамески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Златко Ангелески од Прилеп, ул. “Ристе Секирчанец“ 

бр.10, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Надица Стојческа 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илија Богатиноски од Прилеп, ул. “Даме Гагалески“ 

бр.8, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Златко Трајкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стеван Филипоски  од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ 

бр.28, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 



                 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1413 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Димче Трајкоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елена Дујакоска  од Прилеп, ул. “Ленин“ бр.142, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1414 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Лилјана Петкоска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ивана Јованоска од Прилеп, ул. “Марко Цепенков“ 

бр.25, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Снежана Трајкоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Оливер Трајкоски од Прилеп, ул. “Коле Неделкоски“ 

бр.1, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Христо Белакапоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Соња Ристеска од Прилеп, ул. “Вера Циривири“ бр.38, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   



М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Љупчо Кочоски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александра Сваќароска од Прилеп, ул. “Благоја Јовчески“ 

бр. 15, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
    

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Катерина Димова 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Петкоски од Прилеп, ул. “Крушевска“ бр.9, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
               

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1416 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Гордан Милошески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тони Велески од Прилеп, ул. “Кеј 4-ти Јули“ бр.14, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Љупче Велески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Цене Велеска од Прилеп, ул. “Кеј 4-ти Јули“ бр.14, 

предложена од политичката партија СДСМ. 



 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мира Здравеска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Горан Стојаноски од Прилеп, ул. “Кеј 4-ти Јули“ бр.4, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Цена Велеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Горан Велендериќ  од Прилеп, ул. “Шар Планина“ бр.8Б, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

                          

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска



   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 18.04.2019 год., во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1418 
 
На местото на  заменикот член на избирачкиот одбор Ратко Оровчанец 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради здравствени причини, 

се избира лицето: Златко Иваноски од Прилеп, ул. “Кузман Јосифоски“ бр. 128, вработен во 

ЈЗУ Општа болница Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 

              Бр.09-14/2 



во Прилеп, 18.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1419 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Сузана Бошкоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Силвана Каранфилоска од Прилеп, ул. “Јоска 

Јорданоски“ бр.274, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Силвана Каранфилоска 
                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елена Митреска од Прилеп, ул. “Кожуф“ бр.3, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Елизабета Павлоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мимоза Цветковска од Прилеп, ул. “Јоска Јорданоски“ 

бр.240а, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 



 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Љубен Ристевски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Бунески од Прилеп, ул. “Партизански Одреди“ 

бр.24, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Звонко Петрески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Тодороски од Прилеп, ул. “Борка Спиркоски“ 

бр.42, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Роза Василеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сребре Стефаноски од Прилеп, ул. “Орде Тодороски“ 

бр.33, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 



 
 
 

                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421 
 

На местото на  членот  на избирачкиот одбор Александра Сипкоска 
                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Васко Јорданоски од Прилеп, ул. “Благоја Василески“ 

бр.16, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мартина Симјаноски 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Митко Златески од Прилеп, ул. “Златибор“ бр.25, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                   

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1422 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Гоце Јанушески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стеван Петрески од Прилеп, ул. “Моша Пијаде“ бр.1/37, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Снежана Јосифоска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јасмина Дамеска од Прилеп, с.Селце, предложена од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Марија Степаноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ана Рулеска од Прилеп, ул.„Гоце Делчев“ бр.162, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

    М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1423 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Дејан Мицески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Весна Митреска од Прилеп, ул. “Октомвриска“ бр.118, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Кирил Трајкоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мира Трајкоска од Прилеп, с.Селце, предложена од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Олгица Катароска 
                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Мицески од Прилеп, с.Беловодица, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мира Трајковска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Живко Костадиноски  од Прилеп, ул. “Маргара“ бр.21, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

                        

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1424 
 

 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливер Николоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: користење на неплатено 

отсуство, се избира лицето: Никола Габроски  од Прилеп, ул.“Кеј 19-ти Септември“ бр.1, вработен во  

Фонд за ПИОМ - Прилеп  

 

своерачен потпис на новоизбраниот 

заменик член ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александр Јорданоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ѓорѓи Јованоски од Прилеп, с. Селце, предложен од 

 политичката партија ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Владимир Ѓорѓиоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александар Јорданоски од Прилеп, с.Оревоец, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Христина Ристеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Роза Пиличева од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ бр.67, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                             

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

Образец број 9a 



член 37 ст. (2) т. 1 член 38  
од Изборен Законик 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1427 
 

На местото на  членот  на избирачкиот одбор Пецо Крстески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Борис Крстески од Прилеп, с. Голем Радобил, 

предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 
                  

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 



член 37 ст. (2) т. 1 член 38  
од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Славчо Петрески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Филип Петрески од Прилеп, с. Старо Лагово, предложен 

од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Милан Иваноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Наташа Врцкоска од Прилеп, ул. “Андон Слабејко“ 

бр.38, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Сена Богданоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елизабета Синадиноска  од Прилеп, ул. “Бистра Планина“ 

бр.294, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                             



 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1432 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Рубинчо Богоески 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марјан Јанчески од н.м. Беровци, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Марјан Јанчески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Рубинчо Богоевски од н.м.Беровци, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Ѓорѓија Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Југослав Неделкоски од н.м. Беровци, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   



   
ЧЛЕНОВИ 

1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433 
 

 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Ѓорѓе Јовановски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Орде Јосифоски од н.м. Волково, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  членот  на избирачкиот одбор Филип Јурукоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Анита Иваноска од Прилеп, ул.“Борис Кидрич“ бр.111/12 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Орде Јосифоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Трајкоски од н.м.Волково, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 



 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Михаил Врцкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Митра Ѓорѓиоска од Прилеп, ул.“Максим Горки“ бр. 84 

предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 



Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1434 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Рубин Јурукоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кире Јосифоски од н.м.Галичани, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Благојче Стеваноски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејанчо Џоровски од н.м.Галичани, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Игорчо Јосифоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Борче Јосифоски од н.м. Галичани, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435 
 
 
На местото на  заменикот член на избирачкиот одбор Зорица Николоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос, 

се избира лицето: Анкица Марковска од Прилеп, ул.“Петко Велкоски“ бр. 10, вработена во ФЗО  

Прилеп.  

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Јагода Андријеска 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Никола Ангелески од н.м. Ново Лагово, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Никола Ангелески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Анета Нелоска од н.м. Ново Лагово, предложена од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                             

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  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 



 

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 01.04.2019 
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 за Изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 
09-3/1 од 05.03.2019 год.,  за избирачко место бр. 1435,  
се врши исправка во однос на името, наместо Анкица Маркоска од Прилеп,  треба да стои  Аница 
Маркоска 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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438 

 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Стеван Петрески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Станко Пројкоски од Прилеп, ул.“Никола Каранџулев“ 

бр. 104, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Ана Ангелоска Тасеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Звонко Христоски од Прилеп, ул. “Илија Игески“ бр. 141, 

предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Каролина Ристеска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Маринела Николоска од Прилеп, ул. “Цане Коњарец“ бр. 

189, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                           

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1439 
 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Рубинчо Мицески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Звонко Мицески од н.м.Штавица, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 



 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Елизабета Николоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мики Игнатоски од Прилеп, ул.“Павел Шатев“ бр. 101, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Дејанче Илиески 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Трајче Маркоски од н.м.Штавица, предложена од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Мартин Николовски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Бобан Бубрегоски од Прилеп, ул. “Андон Слабејко“ бр. 

20, предложена од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                           

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 
 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1440 
 
 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Сашо Јованоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Николче Николоски од н.м.Селце, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 



На местото на  членот  на избирачкиот одбор Гоце Трајкоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Драган Илиески од н.м.Селце, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Николче Кочоски 

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Јованоски од н.м.Селце, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Лидија Ристеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Миле Најдоски од н.м.Селце, предложен од политичката 

партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                            

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Живко Мишкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Вецко Цветаноски од Прилеп, ул.“Димче Антулески“ бр. 

66, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Васе Трајкоска 
 

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дејан Јосифоски од Прилеп, ул.“Димче Антулески“ бр. 

14, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Вецко Цветаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гоце Петрески од Прилеп, ул.“Димче Антулески“ бр. 18, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 

                            

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 



Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик  Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443 

 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Костадин Шеќероски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: починат, се избира лицето: 

 од Прилеп, вработен  во СОУ Ристе Ристески Стојан Дурланов ул. “Димче Антулески“ бр.48, 

Ричко Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  заменик  член 
_______________________________________ 

 
                   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-14/1 
во Прилеп, 17.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 



член 37 ст. (2) т. 1 член 38  
од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Александар Кокароски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тони Мечев од Прилеп, ул.“Борка Лопач“ бр. 5, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Звонко Кимоски 
 

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Орде Ангелески од Прилеп, ул.“Орде Чопела“ бр. 33, 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Богдана Забрчанец 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Југослав Митрески од Прилеп, ул.“Орде Чопела“ бр. 23, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 



 
                           

 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 03.04.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Тони Мечев 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Богдана Забрчанец од Прилеп, ул.“Орде Чопела“ бр. 47, 

предложена од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/3 
во Прилеп, 03.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1445 
 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Валентина Ивческа 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Ивчески од Прилеп, ул.“Илија Компаниоски“ бр. 

46, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Душан Спиркоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Виолета Главчева од Прилеп, ул.“Благоја Шукуроски“ 

бр. 11, предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Славица Качароска 
 

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Соња Ангелкоска од Прилеп, ул.“Благоја Шукуроски“ 

бр. 13, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Дејан Кумпаниоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ристо Чадамов од Прилеп, ул.“Стеван Забрчанец“ бр. 7, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                        

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1446 
 

На местото на  членот  на избирачкиот одбор Кире Наумоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Снежана Наумоска од н.м.Мажучиште, предложена од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 



во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1447 
 

На местото на  членот  на избирачкиот одбор Дарко Јонзоски 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Николче Кукуноски од н.м.Мало Коњари, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Звонко Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Роберт Костоски од н.м.Мало Коњари, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                            

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   

 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1448 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Никола Касниоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кире Бумбароски од н.м.Големо Коњари, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Бобан Божиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Наумчески од н.м.Големо Коњари, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 



своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Александар Талимџиоски 
 

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Наумоски од н.м.Големо Коњари, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Кристијан Даноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Владимир Мантароски од н.м.Големо Коњари, 

предложен од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

          

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 



2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449 
 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Живко Самарџиоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Бојан Самарџиоски од н.м.Кадино Село, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор Злате Неделкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Јошески од н.м.Кадино Село, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Бојан Самарџиоски 
 



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Тасески од н.м.Кадино Село, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Зоре Јошески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Злате Неделкоски од н.м.Кадино Село, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 
                        

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  



од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 03.04.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Кирил Стојаноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Горан Аврамоски од Прилеп, ул.“Димо Наредникот“ бр. 

77, предложен од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/3 
во Прилеп, 03.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 



Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450 
 
На местото на  заменикот член на избирачкиот одбор Орде Николоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос, 

се избира лицето: Митко Стојаноски од Прилеп, ул.“Димо Наредникот“ бр. 76, вработен во 

 ООУ “Гоце Делчев“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Јане Илчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кирил Стојаноски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ 

 бр.73, предложен од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  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 

 

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 01.04.2019 
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 за формирање на избирачки одбор бр. 11-4/2 од 29.08.2017 год., за избирачко 
место бр. 1450, се врши исправка во однос на личните  податоци, на претседателот  Христина Дичоска, 
наместо   Христина Дичоска, треба да стои Христина Дичоска Шефтероска.   
 

 
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.09-3/2 

 01.04.2019 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 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 



 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1451 
 
На местото на  заменикот член на избирачкиот одбор Роберт Иваноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се 

избира лицето: Методија Зајкоски од Прилеп, бул.“ Маршал Тито “ бр. 57, вработен во 

Општина Прилеп. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 



Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452 
 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Александра Јолеска Џингоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Фросина Мирческа од Прилеп, ул.“Пиринска “ бр.96А, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Димко Мијајлески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Љупчо Димов од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.128, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Филип Дојчиноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Горан Цветкоски од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.97, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Стојанка Димова 

                             



на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Златко Петрески од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.63, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

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

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

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

 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1453 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Венета Јованоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Методија Николоски од Прилеп, ул. “ Тризла “ бр.11, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Методија Николоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Венета Јованоска од Прилеп, ул. “ Тризла “ бр.7, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 
 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 



Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1454 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Илија Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Гордана Несторовска од Прилеп, ул. “ Круме 

Волнароски “ бр.112, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Зоран Јанкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Горан Камчески од Прилеп, ул. “ Круме Воланароски “ 

бр.53 А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Зоран Јованоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Татијана Трајкоска од Прилеп, ул. “ Круме Волнароски “ 

бр.134, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 



 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Илче Богданоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Маринела Конеска од Прилеп, ул. “ Митко Цветаноски “ 

бр.5, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456/1 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Тајфур Алиоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Џевад Дервишоски од Прилеп, ул. “ Дојранска “ бр.17, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Ејхан Емрулоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Тајфур Алиоски од Прилеп, ул. “ Дабнички завој “ бр.41, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Јане Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Драге Талевски од Прилеп, ул. “ 11-ти Октомври “ 

бр.178, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 
 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  



од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Зоран Најдоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Зоран Најдоски од Прилеп, ул. “11-ти Октомври “ бр.220, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Роберт Амедоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елза Елмазоска од Прилеп, ул. “ Мице Козар “ бр.199, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Ивана Димитриоска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ненад Стојаноски од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ 

бр.43, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
 

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



Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1457 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Роберт Стојанов 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мартина Петреска од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ 

бр.50, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Жарко Цветаноски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јане Петрески од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ бр.50, 

предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494 
 
На местото на  член на избирачкиот одбор Ферди Булут 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се 

избира лицето: Хајдар Реџеп од н.м.Канатларци, вработен во ООУ “Кирил и Методиј“ село 

Канатларци. 



своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Невзат Асаноски  

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Адем Усеиноски од н.м.Канатларци, предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 
 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1495 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Димитар Неданоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Петрески од н.м. Ерековци, предложено од 

 политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Роберт Јошески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Димитар Неданоски од н.м. Ерековци, предложено од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

 

             Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 



член 37 ст. (2) т. 1 член 38  
од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1496 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Раде Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Елена К.Петкоска од Прилеп, ул. “Киро Крстески 

Платник“ бр.9, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Сашо Ангелески 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Жарко Велевски од Прилеп, ул. “ Андон Слабејко “ 

бр.68, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Маријанчо Цветкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јагода Јованоска од Прилеп, ул. “ Марко Цепенков “ 

бр.25, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Анушка Ристеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Божиноски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ 

бр.65, предложено од политичката партија СДСМ. 



 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497 
 

На местото на  член  на избирачкиот одбор Илчо Петрески 
                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Жарко Мирчески од н.м. Подмол, предложено од 

 политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.



своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Никола Петрески 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Роберт Петрески од н.м.Подмол, предложено од 

 политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Кароилина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499 



 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Благоја Петкоски                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Славче Стојкоски од н.м.Лопатица, предложено од 

 политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Ристе Степаноски                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Лујза Мацура од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.60, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
 
 

   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 



99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Алекдсандар Трајчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ивона Пројческа од н.м. Тополчани, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Ангелина Тасевска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александар Стојаноски од н.м.Тополчани, предложено 

од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Моника Степаноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ивица Мицески од н.м.Тополчани, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 



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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Наталија Мицеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стефан Петроски од н.м.Веселчани, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Милан Димитриоски 



                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Владимир Бришкоски од н.м.Веселчани, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Владимир Бришкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Милан Димитриоски од н.м.Веселчани, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  



од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1502 
 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Рампо Макешоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се 

избира лицето: Блаже Вишиноски од Прилеп, ул. “ Братство и Единство “ бр.23, вработен во 

Општина Прилеп.  

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор Дарко Мицкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Христијан Ризески од н.м.Загорани, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Оливер Јанулоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Симе Ризески од н.м. Загорани, предложен од 

политичката партија ВМРО – ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменикот член  на избирачкиот одбор Антонијо Михајлоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илчо Мицкоски од н.м. Загорани, предложен од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
                            

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503 



 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Роберт Мургоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мартина Секулоска од Прилеп,ул. “ Александар 

 Македонски “ бр.220, предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Катерина Петреска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Јованчо Стојчески од Прилеп, ул. “ Маргара “ бр.71, 

 предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1504 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Дејан Ацески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Михаил Врцкоски од Прилеп, ул. “ Јоле Андоноски “ 

бр.6 предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Благоја Ржаникоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Светлана Најдоска од н.м.Тројкрсти, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Горан Ржаникоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Христина Ацеска од н.м.Тројкрсти, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на 
приемот на известувањето. 



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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505 
 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Ана Рулески Чадамов 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Маријан Талески од н.м.Чепигово, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Игор Ртоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Игор Талески од н.м.Чепигово, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 



 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Зоран Трпкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Кире Богоески од н.м.Чепигово, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 



на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

 

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Роберт Котески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сашо Иваноски од н.м.Алинци, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Павлина Котеска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Бобан Стојаноски од Прилеп,ул. “ Кресненски Востание 

“ бр.23 Б, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Ангела Стојаноска 

                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Младен Стојаноски од н.м.Алинци, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 



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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 12.04.2019година, во состав Заменик  Претседател Коста Дурланов и 

членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе 

следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506 
 
На местото на  заменик член на избирачкиот одбор Елизабета Ефтимоска 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, се избира 

лицето:  од Прилеп, вработена во Општина  Снежана Јосифоска ул. “Трајко Тарцан“ бр.23, 

Прилеп. 

своерачен потпис на новоименуваниот  заменик  член 
_______________________________________ 

 
                   

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот 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.09-14/1 
во Прилеп, 17.04.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Коста Дурланов

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1507 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Благојче Димитриески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Васко Неделкоски од н.м.Бонче, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Илка Тошеска 



                             

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Сена Богданоска од Прилеп,ул. “ Самоилова “ бр.87/15, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Илија Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Илка Тошеска од Прилеп, ул. “ Јоска Јорданоски “ 

бр.102 Ѓ, предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  



од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Ѓоре Јанески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стојо Петкоски од н.м.Дуње, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

 



 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1521 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Вељан Цветкоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Љубе Митрески од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ бр.118, 

предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Давид Сарваноски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Ристе Бегоски од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.15, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   



   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1523 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Љубе Ристески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Бранко Стојановски од н.м.Крушевица, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Александар Стамески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Стојан Ристески од н.м.Витолиште, предложено од 

политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Благоја Димитриоски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Влатко Русески од Прилеп, ул. “ Романија “ бр.2, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Сокле Стојчевски 

                             



на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Александар Јонзоски од н.м.Мало Коњари, предложено 

од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Зоре Волчески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Дарко Јонзоски од н.м.Мало Коњари, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Мартин Петрески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Митре Русески од Прилеп, ул. “ Романија “ бр.2, 

предложено од политичката партија СДСМ. 

 

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   



ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1528 
 
 
На местото на член  на избирачкиот одбор Митре Муневски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од 

Изборниот Законик, се именува лицето:Давид Сарваноски од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ 

бр.4, предложено од политичката партија СДСМ. 

своерачен потпис на новоименуваниот 

член   ______________________________________________________ 

 
 
На местото на  заменик член  на избирачкиот одбор Филип Ѓеоргиески 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Мартин Вчкоски од н.м.Бешиште, предложено од 

 политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.

своерачен потпис на новоименуваниот  

заменик член   ______________________________________________________ 

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

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

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

              Бр.09-3/1 
во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4.  Николче Карапеески

 

 

Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 член 38  

од Изборен Законик 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на 

РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, 

на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите 

Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното  

 
 

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

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529 
 
 
На местото на  член  на избирачкиот одбор Стојан Шаоски 

                             

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од 

Изборниот Законик, се именува лицето: Марија Шаоска од н.м.Полчиште, предложено од 

политичката партија ВМРО - ДПМНЕ 

своерачен потпис на новоименуваниот  

член   ______________________________________________________ 

 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

 

              Бр.09-3/1 



во Прилеп, 05.03.2019г.  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.   Каролина Шукуроска

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
1. Татјана Стојческа 

2. Звонко Димоски 

3. Татјана Попоска 

4. Николче Карапеески 

 

 

 

СОДРЖИНА 
на Службен гласник на Општина Прилеп број 7  од 19.04.2019 година 

РЕШЕНИЈА  И ИЗМЕНИ НА РEШЕНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


