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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1350 

  
 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1350 се именуваат лицата: 

 
1. ИЛИЈА ЗВЕЗДАКОСКИ, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 525, ВМРО-

ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  КАТЕРИНА ПОПОСКА, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 491, СДСМ   
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1350 се именуваат лицата: 
 

11..  ПЕЦЕ ТОПАЛОСКИ, УЛ.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ 3, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  
2.  ГОРАН ЌОСЕСКИ, УЛ.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ 28, СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 
Број 11-03/ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П.                1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
                3.        Ирена Дамеска 
                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1350 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1350 се именува лицето ГОЦЕ 
СТОЈКОСКИ, ул.Александар Македонски бр. 163, вработен-а во  Општинско основно училиште  Добре 
Јовановски  Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1350  се именува лицето  
КАРОЛИНА ЈОВЕСКА , ул. Мирче Ацев бр. 11,  вработен-а во Општинско основно училиште  Климент 
Охридски   Прилеп ..   

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1350 се именуваат лицата: 

1. ВЕСНА ГИЧЕСКА,  ул. Пере Темелкоски бр. 6, вработен-а во НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј  Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

2. СОФИЈА БОШЕСКА, ул.Александар Македонски бр. 227, вработен-а во  Општинско основно 
училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1350 се именуваат лицата: 
 

1. ЃОРЃИЈА СТОЈЧЕВСКИ, ул.Александар Македонски бр. 553, вработен-а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

2. СТЕВЧО БИНОСКИ, ул.Александар Македонски бр. 555, вработен-а во Академија за судии и јавни 
обвинители Павел Шатев 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  
07.09.2021, го  доставува следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1351 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1351 се именуваат 

лицата: 
 

11..  ВВЛЛААТТККОО  ММИИННООССККИИ,,  УУЛЛ..  ССППААССЕЕ  ТТЕЕММЕЕЛЛККООССККИИ  5500,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ССААШШОО  ККРРССТТЕЕССККИИ,,  УУЛЛ..ССППААССЕЕ  ТТЕЕММЕЕЛЛККООССККИИ  5522ВВ,,  ССДДССММ    
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1351 се именуваат лицата: 

 

11..  ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  РРИИККААЛЛООССККИИ,,  ККЕЕЈЈ  99ТТИИ  ССЕЕППТТЕЕММВВРРИИ  110088--55,,  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ББИИЉЉААННАА  ЈЈААННККООССККАА,,  УУЛЛ..ББРРААЌЌАА  ТТААЛЛЕЕССККИИ  11,,  ССДДССММ  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  
26.08.2021, го  доставува следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1351 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1351 се именува лицето 
ДЕЈАН ДИМОСКИ,  ул. 11-ти Октомври бр. 6, вработен-а во Средно општинско училиште Ѓорче 
Петров Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

Број 11-03/ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 

Членови на ОИК 

               1.        Александар Мирчески 

               2.        Валентина Недеска 

               3.        Ирена Дамеска 

               4.        Гоце Илиески 
 

М.П. 
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1351  се 
именува лицето  ГАБРИЕЛА ТАВЧИОСКА, ул. 11-ти Октомври бр. 55, вработен-а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1351 се именуваат 

лицата: 
3. ГОРАН ЗАРЕСКИ, ул. Кеј 9-ти Септември бр. 70, вработен-а  воМинистерство за финансии - 

Управа за јавни приходи 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
4. СОЊА ЃОРЃИОСКА, ул. Кеј 9-ти Септември бр. 109, вработен-а во Општина Долнени 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

55..  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

66..  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1351 се именуваат лицата: 

 
5. МАРТИНА КИТАНОСКА, ул. 11-ти Октомври бр. 55, вработен-а во  Министерство за 

финансии 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
6. СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА, ул. Браќа Талески бр. 21, вработен-а  во Средно општинско 

училиште Орде Чопела Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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7. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
8. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Број _______________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 

Членови на ОИК 

               1.        Александар Мирчески 

               2.        Валентина Недеска 

               3.        Ирена Дамеска 

               4.        Гоце Илиески 
 

М.П. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1352 

 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1352 се именуваат лицата: 

1. РОБЕРТ ПРОДАНОСКИ, УЛ.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ 9, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ВЛАДИМИР СИМОНОСКИ, УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2/9, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1352 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  БЛАГОЈЧЕ ДИМОСКИ, УЛ. ЃОРЃИ ДЕЖ 10, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЕЛЕНА ЈОВАНОСКА-НАСТОСКА, УЛ.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ 26, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1352 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1352 се именува лицето  
МАРИЈАНА РИСТЕСКА, ул., Никола Вапцаров  бр.14, вработен-а во Општинско основно училиште Блаже 
Конески Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1352  се именува лицето  

АЛЕКСАНДРА БИЏОСКА ДИМОСКА, ул.Климент Охридски бр. 2, вработен-а во Средно општинско училиште 
Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1352 се именуваат лицата: 

ЖИВКО ВЕЛКОСКИ,  ул. Климент Охридски бр. 6, вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

МАТЕ ЛАЈЧАРОСКИ, ул.Спасе Темелкоски бр.4 , вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
5. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
6. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1352 се именуваат лицата: 
 

 
 
ГОЦЕ БУМБАРОСКИ, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 2 , вработен-а во Општинско основно училиште Кочо 
Рацин   Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЈОВАНКА ЗАРЕСКА, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 4, вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
9. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
10. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

 
 
 

Број _______________ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  
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14 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1353 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1353 се именуваат лицата: 

 
3. БЛАГОЈА НАЈДОСКИ, УЛ.ЦАНЕ ИЛИОСКИ 60, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

44..  АЛЕКСАНДАР КОРУНОСКИ, УЛ.СТРАШО ПИНЏУР 16, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1353 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ВИОЛЕТА ДИМОСКА, УЛ.ЦАНЕ ИЛИОСКИ 92, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  АНЕТА КОРУНОСКА, УЛ.СТРАШО ПИНЏУР 16, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

15 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1353 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1353 се именува лицето 

КАТЕРИНА МАКАЛОСКА, ул. ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр.93, вработен-а во Општинско основно училиште  Климент 
Охридски   Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1353  се именува лицето  
НАТАЛИ ТАНЕСКА-СПИРКОСКА, ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 108, вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1353 се именуваат лицата: 

НАТАША АНГЕЛЕСКА,  ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ  бр. 110 , вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

МАРТИН НАУМОСКИ, ул. ЦАНЕ ИЛИОСКИ  бр. 78, вработен-а во Средно општинско училиште Гимназија 
Мирче Ацев  Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
7. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
8. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1353 се именуваат лицата: 
 

 
 
ИЛЧО СТОЈЧЕСКИ, ул. ЦАНЕ ИЛИОСКИ  бр. 44, вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗОРАН КАМЧЕСКИ, ул. СТРАШО ПИНЏУР бр. 9, вработен-а во   ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
11.  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
13. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

 
 
 
 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1354 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1354 се именуваат лицата: 

5. ЗДРАВКО ДУМБАЛОСКИ, УЛ.А.МАКЕДОНСКИ 655/5, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

66..  БИЛЈАНА БУЗЛЕСКА, УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 641, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1354 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ФИЛИП ТУНТЕСКИ, УЛ.А.МАКЕДОНСКИ 601/2, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  АНГЕЛКА ЃОРЃИЕСКИ, УЛ. АНТОН ПАНОВ 28, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1354 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1354 се именува лицето 

ПАВЛИНЧЕ ЈОВЕСКА НАУМОСКА, ул.Александар Македонски бр. 719, ЈКП Пазари - Прилеп 
  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1354  се именува лицето 
ИВАНА НАУМЧЕСКА, ул.Александар Македонски бр. 484, вработен-а во Министерство за култура. 

                                                                                          
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1354 се именуваат лицата: ЃОРЃИ 
ЗЛАТАНОВ, ул.Александар Македонски бр. 641 , вработен-а во Казнено - поправна установа Затвор Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЕЛЕНА ЈОСИФОСКА, ул.Александар Македонски бр. 579, вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
9. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
10. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1354 се именуваат лицата: 
 

 
 
 
ПЕЦО ИГЕСКИ, ул.Александар Македонски бр. 275, вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ГОГА МРМЕСКИ, ул.Александар Македонски бр. 571, вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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14. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
15. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1355 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1355 се именуваат лицата: 

7. МАРИНА КУЗЕВСКА, УЛ.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 34, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

88..  НАТАША НОНЕСКА, УЛ. БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ 40, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1355 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  БОРЧЕ СПИРКОСКИ, УЛ.БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ 56, ВМРО-
ДПМНЕ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЦВЕТАНКА КАСОСКА, УЛ. БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ 18, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1355 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1355 се именува лицето ЕМИЛ 
ЃОРЃИЕСКИ, ул.Ножот  бр. 2, вработен во  Општина Прилеп 
  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1355  се именува лицето 
ВЕРКА МИШАЧКОВСКА, ул. Драган Димески бр. 21, вработена во  Општинско основно училиште Кирил и 
Методиј с.Канатларци Прилеп 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1355 се именуваат лицата: СИМОН 
ТРАЈКОВСКИ, ул. Ножот  бр. 49 , вработен во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ДЕЈАН ЃОРЃИОСКИ, ул. Ножот бр. 2, вработена во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
11. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1355 се именуваат лицата: 

 
ЗОРИЦА САВИНОСКА, ул.Славеј планина бр. 55,  вработена во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ГОРИЦА МАГДЕСКА, ул.Драган Димески бр. 18,  вработена во Основен суд Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
16. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
17. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1356 

 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1356 се именуваат лицата: 

 
9. СТЕФАНИ МИЛОШЕСКА, УЛ.ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ 22, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

1100..  МАРИО КОСТАДИНОВСКИ, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ 3, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1356 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ДИМИТАР ЈОВАНОСКИ, УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ 5, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  НЕВЕНА ЈАКИМОСКА, УЛ. КУЗМАН ШАПКАРЕВ 3А-11, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1356 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1356 се именува лицето ОЛИВЕРА 
ЈАНДРЕСКА, ул.Кузман Шапкарев  бр. 3, вработен во  НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј  Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1356  се именува лицето 

САШО КОЧОСКИ, ул. Кузман Шапкарев бр. 3,  вработена во  Средно општинско училиште Ѓорче Петров 
Прилеп 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1356 се именуваат лицата: АНЕЗА 
ДВОРЧАНЕЦ-БИНОВСКА, ул. Никола Тесла  бр. 16 , вработена во Општинско основно училиште Кире 
Гаврилоски  - Јане  Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ТАТЈАНА МИЛОШЕСКА, ул. Пере Тошев бр. 22, вработена во Јавна установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
13. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
14. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1356 се именуваат лицата: 
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ЛЕНКА АПОСТОЛОСКА, ул.Никола Тесла бр. 18,  вработена во Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ТОШО БИНОВСКИ, ул. Никола Тесла бр. 16,  вработен во Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
18. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
19. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1357 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1357 се именуваат лицата: 

 
11. НИКОЛИНА ВЕЛЕВСКА, УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА 7, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

1122..  СОЊА КУЗМАНОСКА, УЛ.5ТА ПРИЛЕПСКА , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1357 се именуваат лицата: 
 

 
 

20. КАРОЛИНА КОЧОСКА, УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА 138, ВМРО-ДПМНЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

21. РИСТО МАРКОВСКИ, УЛ. 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА 10, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1357 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1357 се именува лицето  ИЛЕ  
КУЗЕВСКИ, ул.Св. Јован Бигорски бр. 7, вработен во Дом за стари лица Киро Крстески Платник Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1357  се именува лицето 
АНИТА БУНЕСКА, ул. 5-та Прилепска бригада бр. 40,  вработена во  Средно општинско училиште Орде Чопела 
Прилеп 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1357 се именуваат лицата: ЖАКЛИНА 
ГЕГОСКА, ул. 5-та Прилепска бригада бр. 108 , вработена во Општинско основно училиште Блаже Конески 
Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

АНГЕЛА НАУМОСКА, ул. 5-та Прилепска бригада бр. 5, вработена во НУ Центар за култура Марко Цепенков 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
15. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
16. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1357 се именуваат лицата: 
 

ЉУБИША  ЈОЦИЌ, ул.Св. Јован Бигорски бр. 16,  вработена во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

КИРИЛ ТРАЈКОСКИ, ул. 5-та Прилепска бригада бр. 68,  вработен во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
22. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
23. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1358 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1358 се именуваат лицата: 

13. ОЛИВЕР РИСТЕСКИ, УЛ.ПЕНКО ЗДРАВКОСКИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

1144..  ЗЛАТКО ЈОСИФОСКИ, УЛ.БОЦА ИВАНОСКА 22/1 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1358 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОСКИ, УЛ.ЃОРЃИ СУГАРЕ 4, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

  

22..  ВЕСНА РОШКОСКА, УЛ. БОЦА ИВАНОСКА 20, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1358 

 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1358 се именува лицето ЈОВАН 
ЈОВАНОСКИ , ул.Боца Иваноска  бр. 11, вработен во Државен инспекторат за труд-Скопје 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1358  се именува лицето 

ЦВЕТЕ ТАНЕСКА, ул. Пенко Здравкоски бр. 6,  вработена во  Детска градинка Наша Иднина Прилеп 
 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1358 се именуваат лицата: ЗОРАНЧО 
БОШКОСКИ, ул. Ѓорче Петров бр. 6 , вработен во Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕСКА-ВАНЕСКИ, ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 20, вработена во Општинско основно училиште  
Климент Охридски   Прилеп 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
17. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
18. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1358 се именуваат лицата: 
 

ЛЕНКА КУЗМАНОСКА, ул.Ѓорче Петров  бр. 28,  вработена во Основно училиште Пере Тошев с.Дупјачани 
Долнени 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ДРАГИ ИЛИОСКИ, ул. Боца Иваноска  бр. 10,  вработен во ЈП за стопанисување со државни шуми 
Македонски шуми Скопје 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
24. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
25. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1359 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1359 се именуваат лицата: 

15. СВЕТЛАНА НИКОЛОСКА, УЛ.ОКТОМВРИСКА 87, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

1166..  ИВАНА ГЕГОВСКА, УЛ.ОКТОМВРИСКА 52 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1359 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ВИКТОР РАЈЧИНОСКИ, УЛ.ОКТОМВРИСКА 118А, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ДАНИЕЛА КОЛЕВСКА, УЛ.ОКТОМВРИСКА 110, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1359 

 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1359 се именува лицето МАРИЈА 
СПИРКОСКА, ул. Октомвриска бр. 83, вработена во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1359  се именува лицето 
ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОСКА-ТОДОРОСКА,  ул. Октомвриска бр. 8,  вработена во  ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1359 се именуваат лицата: САШКО 
ТОДОРОСКИ, ул. Октомвриска бр. 91 , вработен во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко 
Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
СОЊА МИРЧЕСКА, ул. Октомвриска бр. 11, вработена во Средно општинско училиште економско-правно-
трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
19. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
20. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

41 

 

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1359 се именуваат лицата: 
 

ИЛО НИКОЛОСКИ, ул.Октомвриска бр. 19,  вработена во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЉУПЧО МИРЧЕСКИ, ул Октомвриска бр. 11,  вработен во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
26. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
27. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1360 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360                           се 

именува лицето Цветанка Стојаноска од Прилеп, вработена во Општинско основно училиште 
„Гоце Делчев“ Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360 се 

именува лицето Зоран Димоски од Прилеп, вработен во Средно општинско училиште „Орде 
Чопела“ Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360 се именуваат лицата:  

 
1. Тодорче Трајкоски од Прилеп, вработен во Основно училиште „Вера Циривири 

Трена“ с.Дебреште Општина Долнени 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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2. Катерина Чешлароска од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница „Борка 
Талески“ Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

4. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1360 се именуваат лицата: 

 
 

1. Нада Ристевска од Прилеп, вработена во средно општинско училиште економско-
правно-трговско Кузман Јосифоски Питу Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

2. Симон Пашоски од Прилеп, ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски 
Шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

3. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 26.08.2021г. (своерачен потпис)  

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

  

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1360 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360 се именуваат лицата: 

17. КРИСТИЈАН ТРАЈКОВСКИ, УЛ.РАДОВИШКА 101, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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1188..  ТРАЈЧЕ ИЛИОВСКИ, УЛ.МАРГАРА 39 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1360 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  РУБИН ТРАЈКОСКИ, УЛ. ВЕЛЕБИТ 49, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ВАСЕ ИЛИОВСКА, УЛ.ВЕЛЕБИТ 83, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1360 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360 се именува лицето 
ЦВЕТАНКА СТОЈАНОСКА, ул. Пчиња бр. 15, вработен-а во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360  се именува лицето 
ЗОРАН ДИМОСКИ,  ул. Радовишка бр. 184,  вработен-а во  Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

                                                                                        
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1360 се именуваат лицата: ТОДОРЧЕ 
ТРАЈКОВСКИ, ул. Радовишка бр. 74 , вработен-а во Основно училиште Вера Циривири Трена с.Дебреште 
Долнени 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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КАТЕРИНА ЧЕШЛАРОСКА МАРКУШОСКА, ул. Маргара  бр. 1, вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
21. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
22. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1360 се именуваат лицата: 
 

НЕДА РИСТЕВСКА, ул.Маргара бр. 42,  вработен-а во Средно општинско училиште економско-правно-
трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

СИМОН ПАШОСКИ, ул Радовишка бр.5,  вработен-а во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски 
шуми Скопје 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
28. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
29. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

48 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број ___________ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1361 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1361 се именуваат лицата:        
1. БЛАЖЕ ЈОВАНОСКИ, ул.„Пчиња“ бр.93 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2. ДИМИТРИЈА МАКРЕСКИ, ул.„Пчиња“ бр.42 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1361 се именуваат лицата: 

 
1. ЖАРКО АТАНАСОСКИ, ул.„Истарска“ бр.54 Прилеп, ВМРО-ДМПНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
2.        ВОЈО СТЕПАНОСКИ, ул.„Пчиња“ бр.83 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  
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                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1361 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1361  се именува лицето 

Александра Ќосевска со адреса на ул„Никола Каранџулов“ бр.1 Прилеп, вработена во Средно 
општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1361 се 

именува лицето Спасе Мирчевски со адреса на ул„Пчиња“ бр.30 Прилеп, вработен во Општинско 
основно училиште Гоце Делчев Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1361 се именуваат лицата:  

 
5. Елизабета Кочоска со адреса на ул„Истра“ бр.66 Прилеп, вработен во Основно 

училиште „Круме Волнароски“ с.Тополчани  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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6. Виолета Балеска со адреса на ул„Пчиња“ бр.109 Прилеп, вработена во Општинско 
основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

8. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1361 се именуваат лицата: 
 
 

5. Кочо Кочоски со адреса на ул„Пчиња“ 71 Прилеп, вработен/а во Основен суд 
Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

6. Јова Сребреноска со адреса на ул„Никола Каранџулов“ бр.86 од Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиштеЈонче Смугрески с.Обршани 
Кривогаштани 

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
7. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот 
на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 26.08.2021г.  

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

                                  Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1362 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1362  се именува лицето 

Виданчо Николоски со адреса на ул„Трајко Тарцан“ бр.5/19 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1362 се именува 
лицето Снежана Мирчевска Талеска со адреса на ул„Трајко Тарцан“ бр.20 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1362 се именуваат лицата:  

 
9. Дарко Дорошевски со адреса на ул„Трајко Тарцан“ бр.9-15 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
10. Ленче Дамјаноска со адреса на ул„Трајко Тарцан“ бр.4/4 Прилеп, вработена во 

Општинско основно училиште „Добре Јованоски“ Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1362 се именуваат лицата: 

 
9. Ирена Трајкоска со адреса на ул„Мирче Ацев“ 103 Прилеп, вработен/а во Општина 

Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

10. Влатко Кузманоски со адреса на ул„Трајко Тарцан“ бр.9-5 од Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште „Кирил и Методиј“ с.Канатларци  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
11. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината ______________________ и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1362 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1362 се именуваат лицата:        

3. ЖАКЛИНА ЛАЗЕСКА ,ул.„Мирче Ацев“ бр.120 Прилеп, ВМРО-ДМПНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
4. КИРЕ ТРАЈКОСКИ, ул.„Трајко Тарцан“ бр.4-8 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1362 се именуваат лицата: 

 
3. ИГОР АЦЕВСКИ,ул.„Трајко Тарцан“ бр.7/11 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
4.        МАРТИН АНДОНОСКИ, ул.„Мирче Ацев“ бр.78 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменк член    на избирачкиот одбор        МАРТИН АНДОНОСКИ             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ   , ул.„МИРЧЕ АЦЕВ  “ бр.89  Прилеп-СДСМ..  
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((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.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1363 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1363 се именуваат лицата:        
5. АНДРИЈАНА ЦИЦОСКА,ул.„Мечкин Камен“ бр.44 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
6. ПЕТАР ТОСКОСКИ, ул.„Димитар Влахов“ бр.5А Прилеп, СДСМ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1363 се именуваат лицата: 

 
5. САШО ПЕТКОСКИ, ул.„Пере Тошев“ бр.91-4 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
6.        ВЕСНА НЕДЕЛКОЛСКА, ул.„Гоце Гаврилоски“ бр.13 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 ПЕТАР ТОСКОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : ЉУПЧО НЕДЕЛКОСКИ ул. „Гице 
Гаврилоски “ бр.13 СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
член    

_____________________________________ 
 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1363  

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1363  се именува лицето 

Виолета Тодороска со адреса на ул„Стеван Базерко“ бр.2 Прилеп, вработен/а во Министерство 
за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1363 се именува 

лицето Виолета Ристеска со адреса на ул„Димче Карески“ бр.4 Прилеп, вработен/а Општинско 
основно училиште  Климент Охридски Прилеп  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1363 се именуваат лицата:  

 
13. Ана Бошкоска со адреса на ул„Димитар Влахов“ бр.1 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште Блаже Конески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
14. Петар Тоскоски со адреса на ул„Димитар Влахов“ бр.5 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
16. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1363 се именуваат лицата: 

 
13. Бранко Ацески со адреса на ул„Димитар Влахов“ бр.2 Прилеп, вработен/а во 

Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

14. Димитар Апостолоски со адреса на ул„Димче Карески“ бр.19 од Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
15. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, 
избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот 
на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021   

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1364 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1364 се именуваат лицата:        
7. МЕТОДИЈА ВЕЛКОСКИ, ул.„Методија Шаторов Шарло“ бр.123 Прилеп, ВМРО-

ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
8. ПЕТАР КУЗМАНОСКИ, ул.„Борка Талески“ бр.9 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1364 се именуваат лицата: 

 
7. ДЕЈАН ЛАШКОСКИ,ул.„Илија Игески“ бр.5 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
8.        СУЗАНА ТРАЈКОВСКА, ул.„Димитар Влахов“ бр.42 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1364 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1364  се именува лицето 

Ирена Јорданоска со адреса на ул„Борка Талески“ бр.100 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1364 се 

именува лицето Билјана Наумоска Шукуроска со адреса на ул„Методија Шаторов Шарло“ бр.105 
Прилеп, вработен/а Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп   

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1364 се именуваат лицата:  

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

65 

 

17. Петар Иваноски со адреса на ул„Илија Игески“ бр.41 Прилеп, вработен/а во 
Агенција за електронски комуникации 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
18. Христина Никоска Тасеска со адреса на ул„Методија Шаторов Шарло“ бр.105 

Прилеп, вработен/а во Општинско основно музичко училиште Михајлоски Оцка 
Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
20. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1364 се именуваат лицата: 
 

17. Петре Велкоски со адреса на ул„Методија Шаторов Шарло“ бр.123 Прилеп, 
вработен/а во Општина Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

18. Пецо Јовевски со адреса на ул„Ристо Крле“ бр.13 од Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
19. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

Во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1365 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1365 се именуваат лицата:        
9. МАРТИН ЗАФИРОСКИ, ул.„Ѓорѓи Димитров“ бр.1 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
10. БОБАН МИТРЕСКИ, ул.„Бошко Буха“ бр.2 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1365 се именуваат лицата: 

 
9. МАРТИН РИСТЕСКИ, ул.„Радика“ бр.6 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
10.        ПЕТАР ЦВЕТАНОСКИ, ул.„Ѓорѓи Димитров“ бр.5 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1365 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1365  се именува лицето 

Милан Спиркоски со адреса на ул„Нада Циривири“ бр.1 Прилеп, вработен/а во Економски 
факултет Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1365 се 

именува лицето Фанка Ристеска со адреса на ул„Радика“ бр.5 Прилеп, вработен/а Економски 
факултет Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1365 се именуваат лицата:  
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21. Душко Момироски со адреса на ул„Ѓорѓи Димитров“ бр.25 Прилеп, вработен/а во 
Казнено - поправна установа Затвор Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

22. Кети Иваноска со адреса на ул„Селечка“ бр.10 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

24. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1365 се именуваат лицата: 
 

21. Елизабета Кусеска со адреса на ул„Радика“ бр.3 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
22. Влатко Лукароски со адреса на ул„Златоврв“ бр.2 од Прилеп, вработен/а во Јавна 

општинска установа Градска библиотека БОРКА ТАЛЕСКИ Прилеп 
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
23. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1366 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1366 се именуваат лицата:        
11. ПЕША КРСТЕСКА, ул.Никшичка“ бр.4 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. НАТАША РИСТЕСКА ТОДЕВСКИ, ул.„Втори Август“ бр.86 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1366 се именуваат лицата: 

 
11. ДЕЈАН ТАЛЕСКИ, ул.Никола Русински“ бр.20 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
12.        МАЈА ШТРЛОСКА, ул.„Втори Август“ бр.5 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

  Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1366 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1366  се именува лицето 

Горан Чапрагоски со адреса на ул„Втори Август“ бр.38 Прилеп, вработен/а во УКИМ-Институт за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1366 се 

именува лицето Борче Јошески со адреса на ул„Црна Река“ бр.2 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1366 се именуваат лицата:  
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25. Лидија Новаческа со адреса на ул„Втори Август“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

26. Тодорка Јошеска со адреса на ул„Црна Река“ бр.2 Прилеп, вработен/а во ЈП  за 
просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
28. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1366 се именуваат лицата: 
 
 

25. Горица Николовска со адреса на ул„Црна Река“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

26. Трајче Наумоски со адреса на ул„Град Јајце“ бр.12 од Прилеп, вработен/а во ЈКП - 
Водовод и канализација Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
27. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

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

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

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1367 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367  се именува лицето 

Ангела Божиноска со адреса на ул„Христо Узунов“ бр.19 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367 се 

именува лицето Елеонора Гешоска со адреса на ул„Христо Узунов“ бр.8 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367 се именуваат лицата:  

 
29. Билјана Андрееска Георгиеска со адреса на ул„Христо Узунов“ бр.21 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

30. Златко Алексоски со адреса на ул„Копарска“ бр.5 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
32. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1367 се именуваат лицата: 
 
 

29. Аљоша Иваноски со адреса на ул„Кирил Пејчиновиќ“ бр.1 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

30. Петар Јованов со адреса на ул„ Кирил Пејчиновиќ “ бр.3 од Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
31. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

   Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
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ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1367/1 
 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367/1 се именуваат лицата: 

 
19. ГОЦЕ ЦЕКОСКИ, УЛ.МЕЧКИН КАМЕН 23, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

2200..  МАЈА СВАРТИНОСКА ПЕТРЕСКА, УЛ.МЕЧКИН КАМЕН 5, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1367/1 се именуваат лицата: 
 
 

11..  СЛАВИЦА СПИРКОСКА, МЕЧКИН КАМЕН 36, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КАТЕРИНА ТАЛИМЏИОСКА, УЛ.МЕЧКИН КАМЕН 4, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 

 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1367 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367 се именуваат лицата:        
13. НАТАША СТОЈАНОСКА, ул.„Копарска“ бр.4 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
14. ТОМЕ СТЕФАНОСКИ, ул.„Кирил Пејчиновиќ“ бр.4/1-5 Прилеп, СДСМ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1367 се именуваат лицата: 

 
13. РУБИН КОЧОСКИ, ул.„Комитска“ бр.6 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
14.        СНЕЖАНА ГЛУШЕСКА, ул.„Петар ПопАрсов“ бр.2 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   претседател   на избирачкиот одбор        ХРИСТИНА БОЗОСКА НИКОЛОСКА             на 

кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : ангажирна во ОПСЕ    се именува / избира лицето : 
ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА    , ул.„ПАНКО БРАШНАРОВ   “ бр.26  Прилеп, вработен/а ООУ  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор КАТЕРИНА ТАЛИМЏИОСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: ангажиран од администрација во друга општина, се именува / избира лицето : 
БОЖИДАР СТОЈЧЕСКИ УЛ.ХРИСТО УЗУНОВ 35,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот  
заменик член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1367/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367/1  се именува 

лицето Петре Чагороски со адреса на ул„Кирил Пејчиновиќ“ бр.4 Прилеп, вработен/а во НУ Завод 
за заштита на спомениците на културата и музеј  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367/1 се 

именува лицето Елена Чагороска со адреса на ул„Кирил Пејчиновиќ“ бр.4 Прилеп, вработен/а во 
Државен архив на Република Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1367/1 се именуваат лицата:  

 
33. Олгица Славеска со адреса на ул„Мечкин Камен“ бр.46 Прилеп, вработен/а во 

Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

34. Иван Танески со адреса на ул„Христо Узунов“ бр.32 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

36. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1367/1 се именуваат лицата: 
 
 

33. Александар Стеваноски со адреса на ул„Мечкин Камен“ бр.22 Прилеп, вработен/а 
во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
34. Жаклина Спиркоска со адреса на ул„ Мечкин Камен “ бр.1 од Прилеп, вработен/а 

во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

35. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

    Број 11-1103/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

 

 
во Прилеп 26.08.2021  

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1368 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1368 се именуваат лицата:        
15. АНГЕЛЧО КИТАНОСКИ, ул.„Борка Талески“ бр.68 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
16. РУБИНЧО РИСТЕСКИ, ул.„Борка Талески“ бр.62 Прилеп, СДСМ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1368 се именуваат лицата: 

 
15. ДАВОР РИСТЕСКИ, ул„Борка Талески“ бр.72 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
16.        СНЕЖАНА ВЕЉАНОСКА, ул.„Борка Талески“ бр.53 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 
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во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1368 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1368  се именува лицето 

Олга Трајкоска со адреса на ул„Борка Талески“ бр.137 Прилеп, вработен/а во Основен суд 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1368 се 

именува лицето Дарко Рибароски со адреса на ул„Борка Талески“ бр.17 Прилеп, вработен/а во 
Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1368 се именуваат лицата:  

 
37. Жарко Димоски со адреса на ул„Владо Стојаноски“ бр.6 Прилеп, вработен/а во 

Република Северна Македонија НУ ТЕАТАР КОМЕДИЈА Скопје 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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38. Лидија Тренкоска со адреса на ул„Владо Стојаноски“ бр.9 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Ѓорче Петров с.Ропотово  Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

40. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1368 се именуваат лицата: 

 
37. Иванка Пурданова со адреса на ул„Владо Стојаноски“ бр.2 Прилеп, вработен/а во 

Казнено - поправна установа Затвор Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

38. Александар Симоноски со адреса на ул„ Владо Стојаноски “ бр.41 од Прилеп, 
вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

39. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1369 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1369 се именуваат лицата:        
17. ПЕЦЕ КОНДОСКИ, ул.„Пенка Котеска“ бр.7 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
18. АНЕТА СПИРКОСКА, ул.„Пенка Котеска“ бр.19 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1369 се именуваат лицата: 

 
17. ИЛЧО ПЕТКОСКИ, ул.„Пенка Котеска“ бр.115 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
18.       Душко Димески, ул.„Борка Талески“ бр.86 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  
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                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик член на избирачкиот одбор ХРИСТИНА МИРЧЕСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : КАТЕРИНА РИСТЕСКА  
УЛ. БОРКА ТАЛЕСКИ 176, ДЕТСКА ГРАДИНКА НАША ИДНИНА ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
заменик член  

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1369 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1369  се именува лицето 

Оливера Вецеска Трајкоска со адреса на ул„Борка Талески“ бр.176 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Блаже Конески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1369 се 

именува лицето Александар Јошески со адреса на ул„Борка Талески“ бр.67 Прилеп, вработен/а 
во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1369 се именуваат лицата:  

 
41. Гордана Дамческа Јорданова со адреса на ул„Пенка Котеска“ бр.129 Прилеп, 

вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом  Македонски Брод 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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42. Џовани Стојчески со адреса на ул„Борка Талески“ бр.216 Прилеп, вработен/а во 
ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

44. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1369 се именуваат лицата: 

 
41. Елена Петреска Спиркоска со адреса на ул„Круме Спиркоски“ бр.13 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Ѓорче Петров с.Ропотово  Долнени 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

42. Ангел Јорданов со адреса на ул„ Пенка Котска “ бр.129 од Прилеп, вработен/а во 
Казнено - поправна установа Затвор Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

43. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021   

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1370 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1370 се именуваат лицата:        
19. ДЕЈАН ТРАЈКОСКИ, ул.„Цена Џинорозот“ бр.20 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
20. ИЛИЈА НЕДАНОСКИ, ул.„Благоја Крстески“ бр.4 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1370 се именуваат лицата: 

 
19. НИКОЛЧЕ ТРАЈКОСКИ, ул.„Цена Џиноросот“ бр.14 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
20.       ВЕСНА ПЕТРЕСКА, ул.„Цена Џинорозот“ бр.4 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  
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                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1370 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1370  се именува лицето 

Бранислав Атанасоски со адреса на ул„Прохор Пчински“ бр.5 Прилеп, вработен/а во Јавна 
научна установа Институт за старословенска култура Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1370 се 

именува лицето Валентина Ристеска Николоска со адреса на ул„Цена Џинорозот“ бр.22 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1370 се именуваат лицата:  

 
45. Димитар Ѓорѓиевски со адреса на ул„Прохор Пчински“ бр.5 Прилеп, вработен/а во 

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
46. Рената Андоноска со адреса на ул„Прохор Пчински“ бр.17 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

48. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1370 се именуваат лицата: 
 
 

45. Анета Неданоска со адреса на ул„Благоја Крстески“ бр.4 Прилеп, вработен/а во 
Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

46. Драгољуб Ристески со адреса на ул„Цане Џинорозот “ бр.22 Прилеп, вработен/а 
во ЈП  Комуналец - Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

47. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

48. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

   Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
30.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор ДЕЈАН ТРАЈКОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : КИРО СТОЈАНОСКИ  ул. 
„БЛАГОЈА КРСТЕСКИ“ бр1 ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот  
член    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп 30.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1371 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1371 се именуваат лицата:        
21. ПАНДЕ СТОЈЧЕСКА, ул.„Даме Алексоски“ бр.4 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
22. ХРИСТИЈАН БАЦЕПЕЈКОСКИ, ул.„Комитска“ бр.9 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1371 се именуваат лицата: 

 
21. НАТАША ИВАНОСКА,ул.„Александар Спиркоски Џемо“ бр.12 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
22.      ЈОВАНКА ВЕЉАНОСКА, ул.„Мариовска“ бр.11 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  
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                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1371 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1371 се именува лицето ДАНИЕЛ 
ВАСИЛЕСКИ ул. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 82 Прилеп, вработен/а во СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп. 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1371 се именува лицето 

ВЕРИЦА КАКАРАСКОСКА-ПЕТРЕСКА ул. КОМИТСКА бр. 5 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1371 се именуваат лицата: 
 

23. ПЕТРЕ КРАГУЕВСКИ ул. Коста Абрашевиќ бр. 12 Прилеп, вработен/а во ООУ Кочо Рацин Прилеп.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

24. ЕЛИЦА ЃОРЃИОСКА ул. Комитска бр. 9 Прилеп, вработен/а во ОУ Вера Циривири Трена с. Дебреште.  
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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25. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
26. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1371 се именуваат лицата: 
 

30. НЕДА ЈОВЕСКИ ул. Коста Абрашевиќ бр. 33 Прилеп, ООУ Страшо Пинџур с. Мало Коњари.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

31. ППЕЕЦЦЕЕ  ННЕЕДДЕЕССККИИ    ул. Коста Абрашевиќ бр.17 Прилеп,  вработен/а во   ЈЈККПП  ––  ВВооддооввоодд  ии  ККааннааллииззаацциијјаа  ППррииллеепп..  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
32. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
33. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

ПРИЛЕП, 26.08.2021Г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1372 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1372 се именуваат лицата:        
23. ХРИСТИНА КАРЕСКА, ул.„Бошко Корчагин“ бр.18 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
24. РУБИН АЛЕКСОСКИ, ул.„Вера Циривири“ бр.55 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1372 се именуваат лицата: 
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23. СНЕЖАНА ИВАНОСКА, ул.„Димо Наредникот“ бр.Б2/19 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
24.      ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА, ул.„Мирче Ацев“ бр.89 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

104 

 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1372 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1372 се именува лицето ЗДРАВКО 
РИСТЕСКИ ул. БОШКО КОРЧАГИН бр. 20 Прилеп, вработен/а во СОУ Ѓорче Петров Прилеп. 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1372 се именува лицето 

ЕЛИЗАБЕТА СЕКУЛОСКА ул. БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 6 Прилеп, вработен/а во ООУ Гоце Делчев Прилеп. 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1372 се именуваат лицата: 
 

27. ЦЕНА АНГЕЛЕСКА ул. Кочо Рацин бр. 7 Прилеп, вработен/а во ООУ Круме Волнароски с. Тополчани. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

28. САЊА КОНЕСКА МОМИРОСКА ул. БОШКО КОРЧАГИН бр. 62 Прилеп, вработен/а во ООУ Кире 
Гаврилоски – Јане Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
29. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
30. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1372 се именуваат лицата: 
 

34. ХРИСТИНА РАКОВСКА ул. БОШКО КОРЧАГИН бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен Дом 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

35.   ЗЗООРРААНН  РРИИССТТЕЕССККИИ    уулл..  БОШКО КОРЧАГИН бр. 12 Прилеп, вработен/а во СОУ Орде Чопела Прилеп ..  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
36. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
37. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1373 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1373 се именува лицето 

КОСТАДИН СТОЈАНОСКИ ул. ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 5 Прилеп вработен/а во  СОУ Ѓорче Петров Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1373 се именува лицето 
СПАСЕ ЈАНЧЕВСКИ ул. БЛАГА РУЖЕТО бр. 78 Прилеп  вработен/а во ООУ  Климент Охридски   Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1373 се именуваат лицата: 
 

31. ОЛИВЕР ДИМИТРИОСКИ ул. БЛАГА РУЖЕТО бр. 68 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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32. СОЊА АЛЕКСОСКА ул. ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 55 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
33. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
34. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1373 се именуваат лицата: 
 

38. МИРЈАНА ТЕМЕЛКОСКА ул. ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 61 Прилеп, вработен/а во Дом за стари лица Киро 
Крстески Платник Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

39.   ААЛЛЕЕККССААННДДРРАА  ИИВВААННООССККАА  ААННЃЃЕЕЛЛООВВАА    уулл..  КРУМЕ СПИРОСКИ бр. 24 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
40. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
41. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1373 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1373 се именуваат лицата: 
 

11..  ИЦКО ТОМЕСКИ     УЛ.БЛАГА РУЖЕТО БР.2,    ПРИЛЕП,     ВМРО- ДПМНЕ  

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  СОЊА АЛЕКСОСКА УЛ.ВЕРА ЦИРИВИРИ БР.55, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1373 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

1.  ГОЦЕ ДИМОСКИ    УЛ.ВЕРА  ЦИРИВИРИ БР.23,   ПРИЛЕП,        ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

1 ДАРКО СТОЈАНОСКИ, УЛ.МЕЧКИН КАМЕН БР.80,  ПРИЛЕП СДСМ 
 

                                  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 СОЊА АЛЕКСОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : ЗОРАН МАНЧЕВСКИ ул. БЛАГА 
РУЖЕТО 30,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
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Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1373 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1373 се именуваат лицата: 
 

33..  ИЦКО ТОМЕСКИ     УЛ.БЛАГА РУЖЕТО БР.2,    ПРИЛЕП,     ВМРО- ДПМНЕ  

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  СОЊА АЛЕКСОСКА УЛ.ВЕРА ЦИРИВИРИ БР.55, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1373 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.  ГОЦЕ ДИМОСКИ    УЛ.ВЕРА  ЦИРИВИРИ БР.23,   ПРИЛЕП,        ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..  ДАРКО СТОЈАНОСКИ, УЛ.МЕЧКИН КАМЕН БР.80,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1374 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374 се именува лицето 

МАРИЈАНА ЃОРЃИЕВСКА ул. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 91 Прилеп вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374 се именува лицето 

НАТАША ЗДРАВЕСКА ул. КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ  бр. 3 Прилеп вработен/а во ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-
Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374 се именуваат лицата: 

 1. ТЕРЕЗА ЗЛАТЕСКА ТРАЈКОВСКА ул. 3-ТИ НОЕМВРИ бр.31 Прилеп, вработен/а во СОУ Орде Чопела 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2. РАТКО ЛЕСНОСКИ ул. КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ бр. 18 Прилеп, вработен/а во ЈП за стопанисување 
со државни шуми Македонски шуми Скопје.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

11..  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1374 се именуваат лицата: 
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 42.  ТРАЈЧЕ КОСТАДИНОСКИ ул. СЛОБОДА бр. 51 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

43. МЕРИ МИТРЕСКА ул. СЛОБОДА бр. 27 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
44. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
45. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1374 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374 се именуваат лицата: 
 

11..  СЛОБОДАН ВИДЕСКИ УЛ.КРУМЕ БЕЌАР БР.8, ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ИГОР ИЛИЕСКИ УЛ. 3 НОЕМВРИ  БР.15, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1374 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

     1.ДЕЈАН НАСЕСКИ УЛ.ЏОВАНИ ПАСИ БР.10,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
46. МАРТИНА ВЕЉАНОСКА УЛ.КРУМЕ БЕЌАР  БР.3,  ПРИЛЕП 

СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1374/1 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374/1 се именуваат лицата: 

 
21. ЗОРАН ЧАКРЕСКИ, УЛ.ТЕТОВСКА 3, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

2222..  ТОНИ МИТРЕСКИ, УЛ.СЛОБОДА 29, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1374/1 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ГОРАНЧО КУЛЕСКИ, УЛ.АРХИМЕДОВА 24, ВМРО-ДПМНЕ    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ДИМЕ КАРАМАТОСКИ, УЛ.АРХИМЕДОВА 66, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1374 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374 се именуваат лицата: 
 

33..  СЛОБОДАН ВИДЕСКИ УЛ.КРУМЕ БЕЌАР БР.8, ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ИГОР ИЛИЕСКИ УЛ. 3 НОЕМВРИ  БР.15, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1374 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

     1.ДЕЈАН НАСЕСКИ УЛ.ЏОВАНИ ПАСИ БР.10,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
47. МАРТИНА ВЕЉАНОСКА УЛ.КРУМЕ БЕЌАР  БР.3,  ПРИЛЕП 

СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1374/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374/1 се именува лицето 
БИЛЈАНА ПАВЛОСКА ул. КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ  бр. 11 Прилеп вработен/а во ЈП за стопанисување со 
државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374/1 се именува 

лицето ЕВДА СПИРКОСКА ул. КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ  бр. 14 Прилеп  вработен/а во СОУ Гимназија Мирче 
Ацев  Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1374/1 се именуваат лицата: 

 3. АЛЕКСАНДАР ЏИНГО ул. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр.90 Прилеп, вработен/а во СОУ Орде Чопела Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4. АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА-ТРАЈЧЕСКА ул. МИРЧЕ НАЈДЕНОВ бр. 7 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1374/1 се именуваат лицата: 

 48.  ЗЛАТЕ СТОЈАНОСКИ ул. АРХИМЕДОВА бр. 62 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

49. НАТАША ЏИНГО ул. ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр.90 Прилеп, вработен/а во Општинско основно училиште  
Климент Охридски   Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
50. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
51. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор        ЕЛЕНА ГУЛИ ИВАНОСКА             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВЕСНА ВЛАДИМИРОСКА  , ул.„МОША ПИЈАДЕ  “ бр.115  Прилеп, вработен/а  ОСНОВЕН СУД..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1375 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375 се именува лицето ЈАНЕ 
ЃОРЕСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 33 Прилеп вработен/а во СОУ Гимназија Мирче Ацев  Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375 се именува лицето 

АТАНАС ВЕЛЕСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ  бр. 89 Прилеп вработен/а во МФ УЈП ПРИЛЕП. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375 се именуваат лицата: 

 5. СВЕТЛАНА АНГЕЛЕСКА ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр.200 Прилеп, вработен/а во ООУ Климент 
Охридски   Прилеп. 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 66..  ГОРДАНА ИЛИОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 2 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1375 се именуваат лицата: 

 52.  ВИОЛЕТА БЕЖОСКА ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 350 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

53. ЉУПЧО ДИМЕСКИ ул. ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ бр. 113 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
54. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
55. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1375 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375 се именуваат лицата: 
 
    1.ВЕСНА ОБРАДОВИЌ УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ БР.172,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВИОЛЕТА БЕЖОСКА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ  БР.350, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1375 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   1.ОРДЕ НАУМОСКИ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.31-5,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2.ИГОР СТАНКОСКИ УЛ.САМОИЛОВА  БР.46,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
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 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1375/1 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375/1 се именуваат лицата: 

23. КАРОЛИНА ТРЕНЕСКА, ПЕРЕ ТОШЕВ 4/2-20, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

2244..  БОРО ГОЦЕСКИ, УЛ.САМОИЛОВА 87/11, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1375/1 се именуваат лицата: 
 

 

11..  АЛЕКСАНДАР КРСТЕСКИ,ПЕРЕ ТОШЕВ 13-6 , ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  КОЦЕ ВАСИЛКОСКИ, УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 35/14, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 
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                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор ВИОЛЕТА БЕЖОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : СПАСИКА ЃОРЃИОСКА 
ДИМКОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 99,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   
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ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1375 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375 се именуваат лицата: 
 
    1.ВЕСНА ОБРАДОВИЌ УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ БР.172,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВИОЛЕТА БЕЖОСКА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ  БР.350, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1375 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   1.ОРДЕ НАУМОСКИ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.31-5,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2.ИГОР СТАНКОСКИ УЛ.САМОИЛОВА  БР.46,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1375/1 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375/1 се именува лицето 

НИКОЧЕ СРБИНОСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 212 Прилеп вработен/а во Казнено - поправна установа 
Затвор Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375/1 се именува 
лицето КЕТИ ТРЕНКОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ  бр. 71 Прилеп вработен/а во Основно училиште Пере Тошев 
с.Дупјачани Долнени. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1375/1 се именуваат лицата: 

 7. БИЛЈАНА РИЗОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 35 Прилеп, вработен/а во ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 88..  ВАЛЕНТИНА СРБИНОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 35 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа Болница Борка 
Талески Прилеп.  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1375/1 се именуваат лицата: 

 56.  ВЕСНА ПАВЛЕСКА ул. САМОИЛОВА бр. 93 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

57. ДУШКО ТЕМЕЛКОСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 278 Прилеп, вработен/а во НУ Завод за заштита 
на спомениците на културата и музеј  Прилеп.  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
58. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
59. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1376 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1376 се именува лицето ВЛАТКО 
РИСТЕСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 4 Прилеп вработен/а во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1376 се именува лицето 

ОЛИВЕР БУЗЛЕСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ  бр. 4 Прилеп вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1376 се именуваат лицата: 

 9. ЖАНЕТА ИЛИЕСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 4 Прилеп, вработен/а во ЈП за стопанисување со државни 
шуми Македонски шуми Скопје. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 1100..  СОЊА ЈОВАНОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 4 Прилеп, вработен/а во ООУ Климент Охридски Прилеп.   

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1376 се именуваат лицата: 
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 60.  ПАНЧЕ ЈОСИФОСКИ ул. САМОИЛОВА бр. 13 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

61. МАРИНА ПОДИГАЧОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 18 Прилеп, вработен/а во ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
62. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
63. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1376 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1376 се именуваат лицата: 
 
     1.МАРИНЕЛА Г.ЈОВАНОСКА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.2,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ИГОР МОЈСОСКИ УЛ. ПЕРЕ ТОШЕВ БР.16/2-14, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1376 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.МОНИКА БЕЛИЧАНЕЦ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.29/17 ПРИЛЕП ВМРО 
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  СЛОБОДАН ИЛИЈОСКИ УЛ.САМОИЛОВА  БР.11/-18,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
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24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор МОНИКА БЕЛИЧАНЕЦ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: на барање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, се именува / избира 
лицето : САНЕЛА РИСТЕВСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 18/1-32,  ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1376 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1376 се именуваат лицата: 
 
     1.МАРИНЕЛА Г.ЈОВАНОСКА УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР.2,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ИГОР МОЈСОСКИ УЛ. ПЕРЕ ТОШЕВ БР.16/2-14, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1376 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.МОНИКА БЕЛИЧАНЕЦ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.29/17 ПРИЛЕП ВМРО 
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..  СЛОБОДАН ИЛИЈОСКИ УЛ.САМОИЛОВА  БР.11/-18,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1377 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1377 се именува лицето ДЕЈАН 
ЗДРАВЕСКИ ул. САМОИЛОВА бр. 1 Прилеп вработен/а во Општинско Економски факултет Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1377 се именува лицето 

ГОРАНЧО ЦВЕТКОСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ  бр. 14 Прилеп вработен/а во НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј  Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1377 се именуваат лицата: 
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 11. ЌИРИЛ НИКОЛОСКИ ул. САМОИЛОВА бр. 5 Прилеп, вработен/а во Општинско основно училиште 
Кире Гаврилоски  - Јане  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 1122..  ПАНДОРА МИРЧЕСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 10 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп.  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1377 се именуваат лицата: 

 64.  ЕЛИЗАБЕТА КУЗМАНОСКА ул. САМОИЛОВА бр. 1 Прилеп, вработен/а во ООУ Блаже Конески 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
65. ОФЕЛИЈА КОРУНОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 14 Прилеп, вработен/а во Дом за стари лица Киро 

Крстески Платник Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
66. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
67. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1377 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1377 се именуваат лицата: 
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       1.САШО КРСТЕСКИ УЛ.КРУМЕ КЕПЕСКИ БР.11,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ХИЛДА ДИМЕСКА УЛ. САМОИЛОВА БР.7/1-9, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1377 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ПАТРИЦИЈА РИСТЕСКА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.21-16,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..   ЉУПЧО ДАМЧЕСКИ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ   БР.5/2-12,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1377 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1377 се именуваат лицата: 
 
       1.САШО КРСТЕСКИ УЛ.КРУМЕ КЕПЕСКИ БР.11,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ХИЛДА ДИМЕСКА УЛ. САМОИЛОВА БР.7/1-9, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1377 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

33..  ПАТРИЦИЈА РИСТЕСКА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.21-16,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..   ЉУПЧО ДАМЧЕСКИ УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ   БР.5/2-12,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1378 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1378 се именува лицето БЛАГОЈА 
СОТИРОСКИ ул. ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ бр. 10 Прилеп вработен/а во Министерство за економија - Државен 
пазарен инспекторат. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1378 се именува лицето 

ДАНИЕЛА ТРАЈКОСКА ул. ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ   бр. 46 Прилеп вработен/а во НУ Центар за култура Марко 
Цепенков Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1378 се именуваат лицата: 

 13. ГОРИЦА БОГЕСКА ул. ЕГЕЈСКА бр. 158 Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 1144..  МИРЈАНА КОНЕСКА  ул. ЕГЕЈСКА бр. 96 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп.  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1378 се именуваат лицата: 

 68.  ВЕСКО МАНТАРОСКИ ул. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ бр. 38 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

69. ДАРКО ЈОВЕСКИ ул. ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ бр. 16 Прилеп, вработен/а во ООУ Климент Охридски 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
70. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
71. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1378 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1378 се именуваат лицата: 
 
  1.ЈОВАН КИТАНОСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.146,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВЛАДО ДИМОСКИ УЛ. ЕГЕЈСКА  БР.108/12, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1378 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.ДЕЈАН МАРКОСКИ УЛ.БОРКА ЈОРДАНОСКИ БР.12, ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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2.СТЕФАНИ ВИДЕСКИ УЛ.ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ    БР.55,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1378 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1378 се именуваат лицата: 
 
  1.ЈОВАН КИТАНОСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.146,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВЛАДО ДИМОСКИ УЛ. ЕГЕЈСКА  БР.108/12, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1378 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.ВЕСНА ИЛИОСКА УЛ.КИРО ФЕТАК БР.10, ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2.СТЕФАНИ ВИДЕСКИ УЛ.ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ    БР.55,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1379 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1379 се именува лицето 

Драгослав Миноски ул.Ладо Лапецот бр.32 вработен/а СОУ Ристе Ристески Ричко 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1379 се именува лицето 

АНЕТА НИКОЛОСКА ул. ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 17 вработен/а во ООУ Блаже Конески Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1379 се именуваат лицата: 
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15. ФРОСИНА ЈАНКОСКА ул. ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 118 Прилеп, вработен/а во Основно училиште Ѓорѓи 
Сугарев Битола. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 1166..  КАРОЛИНА НИКОЛОСКА  ул. ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 156 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1379 се именуваат лицата: 

 72.  МАРЈАН ЈОВАНОСКИ ул. ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 92 Прилеп, вработен/а во МФ – УЈП РД ПРИЛЕП. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
73. ЗОРАН НАСТЕСКИ ул. ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 136 Прилеп, вработен/а во ЈП  за просторни и 

урбанистички планови - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
74. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
75. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1379 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1379 се именуваат лицата: 
 
   1.ДЕЈАН БУНТЕСКИ УЛ.ТЕОДОСИЕ СИНАИТСКИ БР.29,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВИКТОРИЈА ЈОВЕСКА УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦОТ  БР.48, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1379 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.ДАВОР МАТРАКОСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.26,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  СОЊА ПЕТРЕСКА УЛ.ЛАДО ЛАПЕЦОТ БР.112,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

155 

 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1379 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1379 се именуваат лицата: 
 

11..  MAJA БУНТЕСКA УЛ.ТЕОДОСИЕ СИНАИТСКИ БР.29,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ВИКТОРИЈА ЈОВЕСКА УЛ. ЛАДО ЛАПЕЦОТ  БР.48, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1379 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.ДАВОР МАТРАКОСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.26,ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..  СОЊА ПЕТРЕСКА УЛ.ЛАДО ЛАПЕЦОТ БР.112,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1380 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380  се именува лицето 

Поликсена Булеска Ангелески со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.231 Прилеп, вработен/а 
во Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380 се 

именува лицето Светлана Костадиноска со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.243 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште Манчу Матак с.Кривогаштани, Кривогаштани 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380 се именуваат лицата:  

 
49. Снежана Ѓорѓиеска со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.21 Прилеп, 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
50. Драшко Дичоски со адреса на ул„Струшка“ бр.31 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште Блаже Конески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
52. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1380 се именуваат лицата: 
 
 

49. Горица Деловски со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.26 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиштеЈонче Смугрески с.Обршани Кривогаштани 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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50. Влатко Котески со адреса на бул„ Гоце Делчев “ бр.176 од Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште  Гоце Делчев с.Љубанци Општина Бутел 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

51. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

52. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
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. 
 

   Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1380/1 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380/1 се именуваат лицата: 

 
25. ДЕЈАН ПУПУНЧЕСКИ, УЛ.ВОЈВОДИНСКА 23, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

2266..  СТЕВЧЕ ЦРНЕСКИ, УЛ.СТРУШКА 43, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1380/1 се именуваат лицата: 
 

 

11..  КРИСТИНА ТЕМЕЛКОСКА, УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 227/9, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КИРИЛ ЦУЦУЛЕСКИ, УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 245-18, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1380 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380 се именуваат лицата: 
 
   1.ДУШКО БОГЕСКИ УЛ.СТРУШКА БР.15 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

2.ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ УЛ. БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ БР.249/12, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1380 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

    1.ЗОРАН ПЕТКОСКИ УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ БР.31 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ЗОКИ ИЛИЕСКИ УЛ.СТРУШКА   БР.44,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1380/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380/1  се именува 

лицето Мендо Ташкоски со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.105 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380/1 се 

именува лицето Јасмина Црвенкоска со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.231 Прилеп, 
вработен/а во Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1380/1 се именуваат лицата:  
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53. Александар Николоски со адреса на ул„Браќа Миладиновци“ бр.231 Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

54. Дијана Стојаноска со адреса на ул„Војводинска“ бр.49 Прилеп, вработен/а во 
Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

56. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1380/1 се именуваат лицата: 
 

53. Слободан Тодороски со адреса на ул„Струшка“ бр.1 Прилеп, вработен/а во ЈП за 
железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

54. Сашо Петрески со адреса на бул„ Струшка “ бр.58 од Прилеп, вработен/а во ЈП за 
железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

55. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

56. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
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. 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 07.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор       МЕНДО ТАШКОСКИ       на кого му 

престанал 
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(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : ангажиран на работно место  се именува / избира 
лицето :  МАРЈАН СТОЈАНОСКИ, УЛ.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ БР.37 ПРИЛЕП, вработен/а во НУ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРА МАРКО ЦЕПЕНКОВ ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 07.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1381 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1381  се именува лицето 

Татјана Кусибојоска  со адреса на ул„Андон Слабејко“ бр.150 Прилеп, вработен/а во Фонд на 
пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1381 се 

именува лицето Благоја Арапиноски со адреса на ул„Андон Слабејко“ бр.70 Прилеп, вработен/а 
во Технички факултет-Битола 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1381 се именуваат лицата:  

 
57. Мирјана Башеска Јонеска со адреса на ул„Андон Слабејко“ бр.17 Прилеп, 

вработен/а во Врховен суд на Република Македонија 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

58. Сашо Тодороски со адреса на ул„Андон Слабејко“ бр.146 Прилеп, вработен/а во 
Агенција за катастар на недвижности 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

60. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1381 се именуваат лицата: 
 
 

57. Рубин Јованоски со адреса на ул„Браќа Бешироски“ бр.1 Прилеп, вработен/а во 
Основно јавно обвинителство Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

58. Васка Слабејкоска со адреса на бул„ Андон Слабејко “ бр.34 од Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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59. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

60. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
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. 
 

    Број11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 
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125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор МАРИЧЕ КУСИБОЈОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : ВЕСНА ЃОРЃИОСКА ул. 
БРАЌА БЕШИРОСКИ 10,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1381 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1381 се именуваат лицата: 

11..  ВЛАДИМИР АНГЕЛЕСКИ УЛ.БРАЌА НУНЕСКИ БР.4А ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МАРИЧЕ КУСИБОЈОСКА УЛ. АНДОН СЛАБЕЈКО  БР.150А, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1381 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ИЛЕ КОЛЧАКОСКИ УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ВИОЛЕТА РИСТЕСКА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО   БР.17,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1382 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1382  се именува лицето 

Гоце Петроски со адреса на ул„Ило Попадинец“ бр.13 Прилеп, вработен/а во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1382 се 

именува лицето Јасмина Илиеска со адреса на ул„Борка Стеваноски“ бр.18 Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1382 се именуваат лицата:  

 
61. Даниела Јорданоска со адреса на ул„Борка Стеваноски“ бр.26 Прилеп, вработен/а 

во Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

62. Ристо Никоски со адреса на ул„Киро Нацевски Фетак“ бр.12 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

64. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1382 се именуваат лицата: 
 
 

61. Елена Митреска со адреса на ул„Димче Јовановски Дабоски“ бр.29 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

62. Дејан Бојкокси со адреса на бул„ Киро Нацевски Фетак “ бр.15 од Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

63. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
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. 
 

   Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

   

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1382 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1382 се именуваат лицата: 
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     1.ЛИДИЈА ЈОВАНОСКА УЛ.АЛЕКСАНДАР С.ЏЕМО БР.23 ПРИЛЕП ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  СОЊА ТРАЈКОСКА УЛ. БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.41, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1382 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

1.МАРИН ЈОВАНОСКИ УЛ.____ АЛЕКСАНДАР С.ЏЕМО БР.23 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2.ВИКТОРИЈА НИКОЛОСКА  УЛ.КИРО ФЕТАК   БР.25,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1383 
 
На местото  претседател    на избирачкиот одбор         АЛЕКСАНДАР НАСТОСКИ                на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
МАРЈАН НАУМОВСКИ , ул. „ОРДЕ ТОДОРОСКИ -ШЕМКО“ бр.26    Прилеп, вработен/а  СОУ Р.РИСТЕСКИ 
РИЧКО  ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател 

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1383 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1383 се именуваат лицата: 
 

11..  ВАЛЕНТИН ТРАЈКОСКИ УЛ.БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ БР.77/2-2 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЕРМИРА КАСИМОСКА УЛ. БИДИМАШ  БР.17, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1383 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ВАЛЕНТИНА  ГУДЕСКА УЛ.БИДИМАШ БР.5 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ЦЕНЕ МИЦЕСКА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ    БР.219,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1383 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1383 се именуваат лицата: 
 

22..  ВАЛЕНТИН ТРАЈКОСКИ УЛ.БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ БР.77/2-2 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЕРМИРА КАСИМОСКА УЛ. БИДИМАШ  БР.17, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1383 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ВАЛЕНТИНА  ГУДЕСКА УЛ.БИДИМАШ БР.5 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ЦЕНЕ МИЦЕСКА УЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ    БР.219,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1384 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1384  се именува лицето 

Гоце Гулески со адреса на ул„Дарко Велјаноски“ бр.13 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1384 се именува 

лицето Смилка Илиеска со адреса на ул„Кресненско Востание“ бр.25 Прилеп, вработен/а во Јавна 
установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1384 се именуваат лицата:  

 
65. Надица Бумбароска со адреса на ул„Кресненско Востание“ бр.7 Прилеп, 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

66. Сашо Спиркоски со адреса на ул„Трајко Николоски“ бр.18 Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

68. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1384 се именуваат лицата: 
 
 

65. Сузана Стеваноска со адреса на ул„Трајко Николоски“ бр.10 Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

66. Мартин Ристевски со адреса на бул„ Копаоник “ бр.34 од Прилеп, вработен/а во 
ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
67. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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68. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 

   Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021   

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1384 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1384 се именуваат лицата: 
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      1.ВИДАН НИКОЛОСКИ УЛ.ПОП АВРАМ БР.75 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЕЛЕНА КИМОСКА  УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.109, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1384 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ГОРАН ЈАНЧЕСКИ УЛ.ЉУБЕ ГРУЈОСКИ БР. ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  НАТАША ЈОВЕСКА УЛ.КРЕСНЕНСКО ВОСТАНИЕ    БР.12,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1385/1 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385/1 се именуваат лицата: 

 
 
27. НАТАША БЛАШКОСКА, УЛ.Р.Р.РИЧКО 32Б, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

2288..  ГОЦЕ ВЕЗИРОСКИ, УЛ.РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО 8, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1385/1 се именуваат лицата: 
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76. ИГОР АТАНАСОСКИ, УЛ.ПЕЦО СПИРКОСКИ 5, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

77. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ, УЛ.РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО 11-А, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1385 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385 се именуваат лицата:        
25. ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ,ул.„Пецо Спиркоски“ бр.22 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
26. ГОЦЕ ПЕТРЕСКИ, ул.„Кеј 9-ти Септември“ бр.29 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1385 се именуваат лицата: 

 
25. АЛЕКСАНДАР ВЕЗИРОСКИ, ул.„Наум Охридски“ бр.2 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
26.      ДЕСПИНА КИТАНОСКА, ул.„Кеј 9-ти Септември“ бр.29 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1385 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385 се именува лицето 

Јадранка Дамческа со адреса на ул„Народен Херој Орде Чопела“ бр.4 Прилеп, вработен/а во 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385 се 

именува лицето Стојан Дамчески со адреса на ул„Народен Херој Орде Чопела“ бр.4 Прилеп, 
вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385 се именуваат лицата:  

 
69. Благица Каракашоска со адреса на ул„Кеј 9-ти Септември“ бр.1 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

70. Мита Богданоска со адреса на ул„Кеј 9-ти Септември“ бр.19 Прилеп, вработен/а 
во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

72. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1385 се именуваат лицата: 
 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

187 

 

69. Илија Илиески со адреса на ул„Орде Чопела“ бр.40 Прилеп, вработен/а во ЈКП 
Пазари - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

70. Љупчо Китаноски со адреса на бул„ Менде Бошкоски “ бр.8 од Прилеп, вработен/а 
во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

71. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

72. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп  26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 
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                       4.        Гоце Илиески 

 ) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1385/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385/1 се именува 

лицето Билјана Талеска со адреса на ул„Народен Херој Орде Чопела“ бр.76 Прилеп, вработен/а 
во НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385/1 се 

именува лицето Илија Чакароски со адреса на ул„Сотка Ѓорѓиоски “ бр.30 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1385/1 се именуваат лицата:  

 
73. Панчо Тренкоски со адреса на ул„Киро Ќососки“ бр.6 Прилеп, вработен/а во Фонд 

за здравствено осигурување на Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

74. Татјана Шабаноска со адреса на ул„Св.Наум Охридски“ бр.16 Прилеп, вработен/а 
во Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
76. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1385/1 се именуваат лицата: 
 
 

73. Борче Трајкоски со адреса на ул„Пецо Спиркоски“ бр.20 Прилеп, вработен/а во 
Дом за стари лица Киро Крстески Платник Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

74. Гордана Тодороска Здравкова со адреса на бул„ Кеј 9-ти Септември “ бр.9 од 
Прилеп, вработен/а во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

75. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

76. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  
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 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1386 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1386 се именува лицето 

Слободанчо Ристески со адреса на ул„Скопска“ бр.17 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште економско-правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1386 се именува 

лицето Весна Чатлеска со адреса на ул„Битолска “ бр.40 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Мирче Ацев с.Лажани Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1386 се именуваат лицата:  

 
77. Горица Чатлеска со адреса на ул„Битолска“ бр.40 Прилеп, вработен/а во Општина 

Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

78. Звонко Царулески со адреса на ул„Битолска“ бр.53 Прилеп, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 

80. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1386 се именуваат лицата: 
 
 

77. Наташа Илиеска со адреса на ул„Битолска“ бр.10 Прилеп, вработен/а во Дом за 
стари лица Киро Крстески Платник Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

78. Димитар Ристески со адреса на бул„ Битолска “ бр.6 од Прилеп, вработен/а во ЈКП 
- Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

79. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

80. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

     Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во ________________  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   претседател   на избирачкиот одбор        СЛОБОДАНЧО РИСТЕСКИ             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето :  
ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ  , ул.„КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ  “ бр.109  Прилеп, вработен/а ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1386 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1386 се именуваат лицата:        
1. ДИМЕ ЧАТЛЕСКИ, ул.„Битолска“ бр.49 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
2. ДИМИТАР РИСТЕСКИ, ул.„Битолска“ бр.6 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1386 се именуваат лицата: 

 
27. ДАЈАНА ЈАШАРОСКА, ул.„Скопска“ бр.19 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
28.      МАРТИНА МЛАДЕНОВИЌ, ул.„Битолска“ бр.70 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  
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                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   претседател   на избирачкиот одбор        СЛОБОДАНЧО РИСТЕСКИ             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето :  
ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ  , ул.„КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ  “ бр.109  Прилеп, вработен/а ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член    на избирачкиот одбор             ДИМИТАР РИСТЕСКИ             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
МАРТИНА МЛАДЕНОВИЌ   , ул.„БИТОЛСКА  “ бр.70  Прилеп-СДСМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
член    

______________________________________________________ 
 
На местото   заменк член    на избирачкиот одбор  МАРТИНА МЛАДЕНОВИЌ        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
НАДЕ РИСТЕСКА   , ул.„БИТОЛСКА   “ бр.6  Прилеп-СДСМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
заменик член    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1387/1 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387/1 се именуваат лицата: 

 
 
29. ДИМИТАР КИТАНОСКИ, УЛ.ТОДЕ ДУПЈАЧАНЕЦ 33, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

3300..  МИЛИЦА АЦЕСКА, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 213, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1387/1 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЕЛЕНА КОРУНОСКА, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 237, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  МИРЈАНА КОЛЕСКА, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 173, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1387 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387 се именуваат лицата:        
3. АЛЕКСАНДАР МИЛЕСКИ, ул.„Цане Коњарец“ 191 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
4. СУЗИ БОЗОСКА, с.Загорани, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1387 се именуваат лицата: 

 
29. ОЛИВЕР ТАЛЕСКИ, ул.„Александар Македонски“ Прилеп, ВРМО-ДПМНЕ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
30.      ПОЛИЗЕНА ПЕТРЕСКА, ул.„Александар Македонски“ бр.195 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 
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                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1387 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387 се именува лицето 

Цане Аџиоски со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.239 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387 се именува 

лицето Јагода Ивческа со адреса на ул„Моша Пијаде “ бр.3 Прилеп, вработен/а во Централен 
регистар на Република  Северна Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387 се именуваат лицата:  

 
81. Елизабета Атанасоска со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.2 Прилеп, 

вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

82. Цена Милеска со адреса на ул„Тоде Дупјаченец“ бр.41 Прилеп, вработен/а во 
Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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84. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1387 се именуваат лицата: 
 
 

81. Војне Мицкоски со адреса на ул„Тоде Дупјачанец“ бр.27 Прилеп, вработен/а во 
ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

82. Цане Котески со адреса на бул„ Александар Македонски “ бр.353 од Прилеп, 
вработен/а во Државен Универзитет Гоце Делчев - Штип 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

83. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

84. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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   Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 26.08.2021г.  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1387/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387/1 се именува лицето 

Гордана Секулоска Крстеска со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.198 Прилеп, 
вработен/а во Министерство за финансии 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387/1 се 

именува лицето Методија Тасески со адреса на ул„Александар Македонски “ бр.381 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1387/1 се именуваат лицата:  

 
85. Орданчо Тасески со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.399 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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86. Дајана Сидороска со адреса на ул„Моша Пијаде“ бр.24 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 

88. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1387/1 се именуваат лицата: 
 
 

85. Соња Шесколеноска со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.417 Прилеп, 
вработен/а во Основен суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

86. Виолетка Палеска со адреса на бул„ Александар Македонски “ бр.1 од Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиштеЈонче Смугрески с.Обршани 
Кривогаштани 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

87. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

88. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменк член    на избирачкиот одбор        МИРЈАНА КОЛЕСКА             на кого му 

престанал 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

206 

 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
РОМЕО КОЛЕСКИ   , ул.„АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ  “ бр.173  Прилеп-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.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1388 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1388 се именуваат лицата:        
5. СПАСЕ ТРАЈКОСКИ, ул.„Цане Коњарец“ бр.25 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

6. ДЕЈАН ПЕТРЕСКИ, ул.„Цане Коњарец“ бр.29 Прилеп, СДСМ 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1388 се именуваат лицата: 

 
31. ИГОР СОКОЛОСКИ, ул.„Бошко Јанкоски“ бр.16, Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
32.      НАТАЛИ ДИМИТРИОСКА, ул.„Цане Коњарец“ бр.8 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1388 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1388 се именува лицето 

Дејан Џокоски со адреса на ул„Методија Попоски Мајка“ бр.4 Прилеп, вработен/а во ЈП за 
стопанисување со пасишта Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1388 се именува 

лицето Изабела Зазоска со адреса на ул„Цане Коњарец “ бр.5 Прилеп, вработен/а во Основно 
училиште Вера Циривири Трена с.Дебреште Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1388 се именуваат лицата:  

 
89. Зора Пешталеска со адреса на ул„Цане Коњарец“ бр.4 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 

90. Марија Дулевска со адреса на ул„Кире Гаврилоски“ бр.6 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 

92. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1388 се именуваат лицата: 
 
 

89. Катерина Заткоска со адреса на ул„Крушевска Република“ бр.19 Прилеп, 
вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

90. Сашко Чорбески со адреса на бул„ Цане Коњарец “ бр.35 од Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиштеЈонче Смугрески с.Обршани Кривогаштани 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

91. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

92. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1389 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1389 се именуваат лицата:        
7. ВЛАДЕ БЛАЖЕСКИ, ул.„Цане Коњарец“ бр.133 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   
 

8. СУЗАНА ТОПЧИОСКА, ул.„Лазо Филипоски“ бр.30 Прилеп, СДСМ 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1389 се именуваат лицата: 

 
33. ЛИЛЈАНА ТРАЈКОСКА, ул.„Лазо Филипоски“ бр.31, Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
34.      ДИМЕ ТРАЈКОСКИ, ул.„Блаже Иваноски“ бр.18 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1389 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1389 се именува лицето 

Елизабета Милишеска со адреса на ул„Лазо Филипоски“ бр.46 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1389 се именува 

лицето Натали Илиеска со адреса на ул„Лазо Филипоски“ бр.6 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1389 се именуваат лицата:  
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93. Катерина Николоска со адреса на ул„Лазо Филипоски“ бр.40 Прилеп, вработен/а 
во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

94. Дејан Дековски со адреса на ул„Цане Коњарец“ бр.167 Прилеп, вработен/а во ЈП 
за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

95. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

96. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1389 се именуваат лицата: 
 
 

93. Ќиро Дековски со адреса на ул„Цане Коњарец“ бр.167 Прилеп, вработен/а во ЈП 
за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

94. Горан Трајкоски со адреса на бул„ Лазо Филипоски “ бр.85 од Прилеп, вработен/а 
во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

95. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

96. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

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

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1390 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1390 се именуваат лицата:        
9. ОРДЕ НИКОЛОСКИ, ул.„Максим Горки“ бр.8 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
10. МЕРИ ДИМЕСКА НАЦЕВА, ул.„Максим Горки“ бр.1 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1390 се именуваат лицата: 

 
35. СЛАВЧО КОСТАДИНОСКИ, ул.„Максим Горки“ бр.142 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
36.      Борче Стојаноски, ул.„Јордан Грабулоски“ бр.70ѓ Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

216 

 

до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1390 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1390 се именува лицето 

Гоце Ристевски со адреса на ул„Динара“ бр.34 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1390 се именува 

лицето Александар Ристевски со адреса на ул„Јордан Грабулоски“ бр.34 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Здравствен дом  Македонски Брод 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1390 се именуваат лицата:  
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97. Петкана Василеска со адреса на ул„Максим Горки“ бр.32 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Мирче Ацев с.Лажани Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

98. Зоран Талески со адреса на ул„Максим Горки“ бр.6 Прилеп, вработен/а во ЈП за 
стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

100. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1390 се именуваат лицата: 
 
 

97. Нада Колевска со адреса на ул„Максим Горки“ бр.90 Прилеп, вработен/а во 
Основен суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

98. Милка Трајкоска со адреса на бул„ Максим Горки “ бр.46 од Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

99. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

100. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1391 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1391 се именуваат лицата:        
11. РОБЕРТ ЃОРЃИЈЕСКИ, ул.„Кордун“ бр.19 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
12. ЛИДИЈА ТРАЈКОСКА, ул.„Савска“ бр.19 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1391 се именуваат лицата: 

 
37. БЛАГИЦА ТРПЧЕСКА, ул.„Кордун“ бр.26 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
38.      АЛЕКСАНДРА КОЛЕВСКА, ул.„Бистра Планина“ бр.44 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1391 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1391 се именува лицето 

Катерина Дрлеска Здравеска со адреса на ул„Бистра Планина“ бр.284 Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1391 се именува 

лицето Лидија Стојаноска со адреса на ул„Карпошово Востание“ бр.22 Прилеп, вработен/а во 
Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1391 се именуваат лицата:  
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101. Александра Стојаноска со адреса на ул„Карпошово Востание“ бр.23 
Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
102. Орде Димитриески со адреса на ул„Бистра Планина“ бр.39 Прилеп, 

вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

103. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

104. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1391 се именуваат лицата: 
 
 

101. Цанко Ристески со адреса на ул„Осоговска“ бр.13 Прилеп, вработен/а во 
ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

102. Роберт Митревски со адреса на ул„Осоговска“ бр.20 Прилеп, вработен/а 
во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

103. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

104. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1392 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392 се именува лицето 

Барбара Велјаноска со адреса на ул„Братство Единство“ бр.30 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392 се именува 

лицето Љубица Даноска со адреса на ул„Рампо Слабејковски“ бр.12 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392 се именуваат лицата:  

 
105. Гоце Дукоски со адреса на ул„Димо Наредникот“ бр.2 Прилеп, вработен/а 

во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта 
Македонијапат - Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
106. Благица Корачоска со адреса на ул„Братство Единство“ бр.1 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

107. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

108. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1392 се именуваат лицата: 
 
 

105. Даре Глигороски со адреса на ул„Цане Кузманоски“ бр.179 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните 
патишта Македонијапат - Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

106. Добре Анѓелески со адреса на ул„Цане Кузманоски“ бр.143 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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107. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

108. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1392/1 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392/1 се именуваат лицата: 

 
 

11..  МЕНДЕ СЕКУЛОСКИ, УЛ.ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ 60, ВМРО-ДПМНЕ  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  НАТАША МАТРАКОСКА СТЕВАНОСКА, УЛ.ЦАР САМОИЛ 115, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1392/1 се именуваат лицата: 
 

11..  БОЈАН МИТРЕСКИ, УЛ. А.МАКЕДОНСКИ 271, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ВАНЕ РИСТЕСКИ, УЛ. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ 5, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1392 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392 се именуваат лицата:        
13. ЦАНЕ ТОДОРОСКИ, ул.„Методија Попоски“ бр.59 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

227 

 

14. СЛАВИЦА БОЗОСКА, ул.„Димо Наредникот“ бр.Б3-3/42 Прилеп, СДСМ 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1392 се именуваат лицата: 

 
39. ЗЛАТКО МИЦЕСКИ, ул.Цане Кузманоски“ бр.32 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
40.      ЕЛЕНА ЃОРЃИОСКА, ул.„Цар Самоил“ бр.73А Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменк член    на избирачкиот одбор        ЕЛЕНА ЃОРЃИОСКА             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
БИЛЈАНА СТОЈАНОСКА   , ул.„ЈОНЧЕ КРСТЕЧАНЕЦ  “ бр38  Прилеп-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. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1392/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392/1 се именува лицето 

Цветанка Магдеска со адреса на ул„Димо Наредникот“ бр.1 Прилеп, вработен/а во Општина 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392/1 се 

именува лицето Рената Ристоска со адреса на ул„Димо Наредникот“ бр.1 Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1392/1 се именуваат лицата:  

 
109. Борис Миленкоски со адреса на ул„Димо Наредникот“ бр.2 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
110. Магдалена Ристеска со адреса на ул„Димо Наредникот“ бр.2 Прилеп, 

вработен/а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

111. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

112. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1392/1 се именуваат лицата: 
 
 

109. Кирил Стојкоски со адреса на ул„Цар Самоил“ бр.22 Прилеп, вработен/а 
во Средно општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

110. Владо Симоноски со адреса на ул„Братство Единство“ бр.33 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

111. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

112. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото    член    на избирачкиот одбор             НАТАША МАТРАКОСКА СТЕВАНОСКА             на 
кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : поради кандидат на листа се именува / избира лицето 
: ЕЛЕНА ЃОРЃИОСКА    , ул.„ЦАР САМОИЛ   “ бр.73А  Прилеп-СДСМ..  

((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.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1393 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1393 се именува лицето 
Катерина Стојкоска со адреса на ул„Пане Талески“ бр.1 Прилеп, вработен/а во Министерство за 
финансии - Царинска управа 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1393 се именува 

лицето Александар Ѓорѓиоски со адреса на ул„Пане Талески“ бр.51 Прилеп, вработен/а во ЈКП - 
Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1393 се именуваат лицата:  

 
113. Антигона Димеска со адреса на ул„Мукос“ бр.91 Прилеп, вработен/а во 

Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

114. Васко Секулоски со адреса на ул„Мукос“ бр.60 Прилеп, вработен/а во ЈП  
за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

115. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

116. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1393 се именуваат лицата: 
 
 

113. Гордана Кафеџиоска со адреса на ул„Пане Талески“ бр.23 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

114. Кристијан Велески со адреса на ул„Мукос“ бр.90 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 

115. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

116. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1393 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1393 се именуваат лицата:        
15. АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА, ул.„Пане Талески“ бр.47 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
16. БИЛАЈАНА СТОЈЧЕСКА, ул.„Пане Талески“ бр.59 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1393 се именуваат лицата: 

 
41. СИМЕ ИЛИОСКИ, ул.„Диме Д. Попоски“ бр.6 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
42.      ИГОР КИМОСКИ, ул.„Јуриј Гагарин“ бр.7 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1393 

 
На местото   член  на избирачкиот одбор        ВАСКО СЕКУЛОСКИ             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  нега на член од семејството   се именува / избира 
лицето : РУБИНЧО  ИЛИОСКИ  , ул.„КРУМЕ КЕПЕСКИ  “ бр.1  Прилеп, вработен/а  ЈКП ПАЗАРИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1394 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1394 се именуваат лицата:        
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17. НЕВЕНА СОКОЛОСКА, ул.„Нил Амстронг“ бр.25 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
18. НАТАША ЧУБУРИКОСКА, ул.„Нил Армстронг“ бр.21 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1394 се именуваат лицата: 

 
43. СТЕВАН ИВАНОСКИ, ул.„Јури Гагарин“ бр.4 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
44.      ВАЛЕНТИНА СЕВЕРКОСКА, ул.„Сотир Дамески“ бр.7 Прилеп,СДСМ  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1394 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1394 се именува лицето 

Дејан Филипоски со адреса на ул„Поп Спасе Игумен“ бр.12 Прилеп, вработен/а во Министерство 
за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1394 се именува 

лицето Ружа Ангелеска со адреса на ул„Поп Спасе Игумен“ бр.10 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1394 се именуваат лицата:  
 

117. Мери Туманоска со адреса на ул„Александар Иваноски“ бр.5 Прилеп, 
вработен/а во Министерство за образование и наука - Биро за развој на 
образованието 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

118. Иле Бакаров со адреса на ул„Целе Мавровски“ бр.23 Прилеп, вработен/а 
во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

119. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

120. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1394 се именуваат лицата: 
 
 

117. Трајанка Димеска Бунтеска со адреса на ул„Димитар Димитриоски“ бр.1 
Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

118. Рубинчо Димоски со адреса на ул„Василе Павлоски Џгуре“ бр.8 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

119. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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120. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1395 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1395 се именуваат лицата:        
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19. ЖАРКО АРИЗАНКОСКИ, ул.„Марксова“ бр.106 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
20. МИЛЕВА АТАНАСОСКА, ул.„Мице Козар“ бр.89 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1395 се именуваат лицата: 

 
45. ВЕСНА АРИЗАНКОСКА, ул.„Марксова“ бр.106 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
46.      НИКОЛЧЕ ВЕЛЕСКИ, ул.„Прилепски Бранители“ бр.158 Прилеп,СДСМ  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1395 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1395 се именува лицето 

Жарко Смоквоски со адреса на ул„Мице Козар“ бр.73 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште економско-правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1395 се именува 

лицето Благица Трајчевска со адреса на ул„11-ти Октомври“ бр.129 Прилеп, вработен/а во 
Државен инспекторат за труд-Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1395 се именуваат лицата:  
 

121. Мирјана Ацеска со адреса на ул„Прилепски Бранители“ бр.254 Прилеп, 
вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
122. Љупчо Митрески со адреса на ул„Пролепски Бранители“ бр.80 Прилеп, 

вработен/а во Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

123. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

124. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1395 се именуваат лицата: 
 
 

121. Славица Мицкоска со адреса на ул„Мице КОзар“ бр.109 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

122. Златко Митревски со адреса на ул„Прилепски Бранители“ бр.122 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

123. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

124. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1396 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1396 се именува лицето 
Гордана Андоновска со адреса на ул„Горан Миноски“ бр.119 Прилеп, вработен/а во Општина 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1396 се именува 

лицето Васе Ризоска со адреса на ул„Петар Ацев“ бр.23 Прилеп, вработен/а во Државен 
студентски дом Народен херој Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1396 се именуваат лицата:  

 
125. Јасмина Петреска со адреса на ул„Петар Ацев“ бр.28 Прилеп, вработен/а 

во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
126. Бранко Христоски со адреса на ул„Партизанска“ бр.23 Прилеп, вработен/а 

во ЈКП Пазари - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

127. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

128. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1396 се именуваат лицата: 
 
 

125. Сотир Костоски со адреса на ул„Петар Ацев“ бр.42 Прилеп, вработен/а во 
ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

126. Лилјана Чопелоска со адреса на ул„Кирил и Методиј“ бр.21 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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127. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

128. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1396 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1396 се именуваат лицата:        
21. ЦАНЕ ЃОРЃИЕВСКИ, ул.„Горан Миноски“ бр.70 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
22. ИЦЕ БОШКОВ, ул.„Горан Миноски“ бр.67 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1396 се именуваат лицата: 

 
47. ДАМЈАН НАСТЕВСКИ, ул.„Горан Миноски“ бр.59 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
48.      ХРИСТИЈАН СТОЈКОСКИ, ул.„Горан Миноски“ бр.35 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396 

 
На местото   член  на избирачкиот одбор        ЈАСМИНА ПЕТРЕСКА             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛЕСКА   , ул.„АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  “ бр.83  Прилеп, вработен/а  ОПШТИНА 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396 
 
На местото   заменик претседател    на избирачкиот одбор         ВАСЕ РИЗОСКА                на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВЕРА ИСКОВА , ул.„ КЕЈ 1 ВИ МАЈ “  бр.71  Прилеп, вработен/а  ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1397 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1397 се именуваат лицата:        

23. НЕЛА ВАСИЛЕСКА, ул.„Кумровец“ бр.25 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
24. РИСТО ИВАНОСКИ, ул.„Борис Кидрич“ бр.111-12 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1397 се именуваат лицата: 

 
49. ГОРИЦА КУЦУЛОСКА, ул.„Борис Кидрич“ бр.127/11 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
50.      ЈАСМИНА МИЦЕСКА, ул.„Крсте Мисирков“ бр.12 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

253 

 

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

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

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1397 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1397 се именува лицето 

Виолета Петкоска со адреса на ул„Борис Кидрич“ бр.117 Прилеп, вработен/а во Основен суд 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1397 се именува 

лицето Александра Најдоска Алексоска со адреса на ул„Мице Козар“ бр.195 Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште Мирче Ацев с.Лажани Долнени 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1397 се именуваат лицата:  

 
129. Димитар Ристески со адреса на ул„Борис Кидрич“ бр.109 Прилеп, 

вработен/а во Средно општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
130. Душко Петкоски со адреса на ул„Мице Козар “ бр.96 Прилеп, вработен/а во 

Државен архив на Република Македонија 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

131. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

132. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1397 се именуваат лицата: 
 
 

129. Анита Иваноска со адреса на ул„Борис Кидрич“ бр.111 Прилеп, вработен/а 
во Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

130. Кирил Михајлоски со адреса на ул„Борис Кидрич“ бр.113 Прилеп, 
вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

131. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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132. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 
 

    Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  (своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1398 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1398 се именуваат лицата:        

25. АНЕ ТИНТОР, ул.„Дојранска“ бр.2 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
26. МЕНЧЕ СТЕВАНОСКА, ул.„Дунавска“ бр.9 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1398 се именуваат лицата: 

 
51. ХРИСТИНА АРИЗАНКОСКА, ул.„Браќа Шемкоски“ бр.40 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
52.      ТРАЈЧЕ СТЕВАНОСКИ, ул.„Дунавска“ бр.9 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1398 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1398 се именува лицето ЌИРО 
ЈОВАНОСКИ од Прилеп, ул. БРАЌА ШЕМКОСКИ бр. 46 Прилеп вработен/а во Средно општинско училиште 
Ристе Ристески - Ричко Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1398 се именува лицето 

АНЕТА ПУТЕСКА од Прилеп, ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 168,  вработен/а во Општинско основно училиште  
Добре Јовановски  Прилеп 
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. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1398 се именуваат лицата: 

 17. КАТИЦА ПЕТРЕСКА ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 242 Прилеп, вработен/а во Основно Општинско 
основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 1188..  АХМЕД ДЕРВИШОСКИ  ул. ДОЈРАНСКА бр. 17 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1398 се именуваат лицата: 

 78.  ЈУЛИЈАНА ПЕТРЕСКА ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 240 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

79. АЛБЕРТО ТРАЈКОСКИ ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 214 Прилеп, вработен/а во ЈП за железничка 
инфраструктура Македонски железници Скопје.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
80. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
81. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1399 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1399 се именува лицето САШО 
ЈОРДАНОСКИ од Прилеп, ул. ЛАЗАР ЗАМЕНХОВ бр. 31 Прилеп вработен/а во Агенција за катастар на 
недвижности. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1399 се именува лицето 

ЕЛЕОНОРА ТРЕНКОСКА од Прилеп, ул. ТРИЗЛА бр. 82,  вработен/а во Општина Прилеп. 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1399 се именуваат лицата: 

 19. МАЈА БЕШИРОВСКА ул. ТРИЗЛА бр. 118 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2200..  ВИОЛЕТА НАНЕСКА ул. ТРИЗЛА бр. 124 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1399 се именуваат лицата: 

 82. СЕЈХАН БАЈРАМОСКИ ул. ТРИЗЛА бр. 72 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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83. ЗОРАН ДИМЕСКИ ул. ДИМО ХАЏИ ДИМОВ бр. 6 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
84. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
85. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1399 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1399 се именуваат лицата:        
27. ЈАНЕ РИСТЕСКИ, ул.„11-ти Октомври“ бр.230 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
28. ЅВОНКО ДИМОСКИ, ул.„Авала“ бр.2 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1399 се именуваат лицата: 

 
53. МИЛЕ МИРЧЕСКИ, ул.„Тризла“ бр.90 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
54.      САШКА ДИМОСКА, ул.„Лазар Заменхов“ бр.2-А Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

264 

 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 

 
На местото   член  на избирачкиот одбор        ВИОЛЕТА НАНЕСКА             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВЕСНА ГАГАЛЕСКА  , ул.„АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  “ бр.116  Прилеп, вработен/а  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН 
ДОМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1400/1 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400/1 се именува лицето МЕНДЕ 
ТРКАЛЕСКИ од Прилеп, ул. БЕРОВСКА бр. 69 Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400/1 се именува 

лицето МАРТИНА ПРОЈЧЕСКА од Прилеп, ул БЕРОВСКА бр. 54,  вработен/а во Општинско основно училиште 
Блаже Конески Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400/1 се именуваат лицата: 

 21. БЛАГИЦА ТРАЈКОСКА ул. БЕРОВСКА бр. 39 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2222..  ИЛЧО ТРАЈКОСКИ ул. БЕРОВСКА бр. 120 Прилеп, вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички 
планови - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1400/1 се именуваат лицата: 

 86. ВЕЏИ ОСМАНОСКИ ул. БЕРОВСКА бр. 36 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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87. КИРО ФИЛИПОСКИ ул. БЕРОВСКА бр. 41 Прилеп, вработен/а во Основно училиште Пере Тошев 
с.Дупјачани Долнени.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
88. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
89. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 07.09.2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1400 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400 се именуваат лицата:        
29. ЗОРАН СТОЈАНОСКИ, ул.„Беровска“ бр.32 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
30. САЊА ЈОСИФОСКА ДИМОСКА, ул.„Беровска“ бр.2 Прилеп, СДСМ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1400 се именуваат лицата: 

 
55. ЕЛИЦА ЈОВЕСКА, ул.„Беровска“ бр.37 Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ 

 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

   
56.      МИРЈАНА ДИМЕСКА, ул.„Авала“ бр.21 Прилеп,СДСМ  

  
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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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.  

 

  Број 11-03/  

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп, 07.09.2021г.  

 
 

                                            Членови на ОИК 
М.П. 

                                   1.        Александар Мирчески 

                                    2.        Валентина Недеска  

                                    3.       Ирена Дамеска 

                                    4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1400 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400 се именува лицето ИГОР 
РИСТЕСКИ од Прилеп, ул. БЕРОВСКА бр. 36 Прилеп вработен/а во ЈРП Македонска радиотелевизија. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400 се именува лицето 

АНДРИЈАНА ТРЕНКОСКА МИТРЕНЦОВА од Прилеп, ул СПИРО ЦРНЕ бр. 19,  вработен/а во ЈП за јавни 
паркиралишта Градски паркинг – Скопје.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400 се именуваат лицата: 

 23. АНТОНИЈА ГИЧЕСКА ПЕТКОСКА ул. БЛАГОЈА РИСТИЌ - БАЛЕ бр. 2 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2244..  МАРЈАНЧО ТОДОРОСКИ ул. ТРИЗЛА бр. 87 Прилеп, вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички 
планови - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1400 се именуваат лицата: 

 90. ЦВЕТА ПЕТРЕСКА ул. ДИМО ХАЏИ ДИМОВ бр. 2 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп. 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

91. ЗОРАН БОНЕСКИ ул. ДИМО ХАЏИ ДИМОВ бр. 13 Прилеп, вработен/а во Агенција за вработување на 
Република Северна Македонија.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
92. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
93. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1400/1 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400/1 се именуваат лицата: 
 

11..  МИЛЕНА СТОЈАНОСКА УЛ.БАБУНА БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  РАДЕ ДИМОСКИ УЛ.ЛАЗАР ЗАМЕНИХОВ    БР.2/А, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1400/1 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

     1.СНЕЖАНА ГРНЧЕСКА УЛ.БЕРОВСКА  37В ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ТОМИСЛАВ ДИМЕСКИ УЛ.АВАЛА   БР.21,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1400/1 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1400/1 се именуваат лицата: 
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22..  МИЛЕНА СТОЈАНОСКА УЛ.БАБУНА БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  РАДЕ ДИМОСКИ УЛ.ЛАЗАР ЗАМЕНИХОВ    БР.2/А, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1400/1 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

     1.СНЕЖАНА ГРНЧЕСКА УЛ.БЕРОВСКА  37В ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ТОМИСЛАВ ДИМЕСКИ УЛ.АВАЛА   БР.21,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор        МОНИКА ПЕТРЕСКА         на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  по барање на партијата   се именува / избира лицето 
МАГДАЛЕНА ПЕТРЕСКА  , ул.„ДЕБАРЦА  “ бр.28  Прилеп,-СДСМ...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
 
На местото заменик  член  на избирачкиот одбор        МАГДАЛЕНА  ПЕТРЕСКА         на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  по барање на партијата   се именува / избира лицето 
СТЕФАНИ ВЕЛЕСКА  , ул.„БОРИС КИДРИЧ  “ бр.114-4  Прилеп,-СДСМ...  
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((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЗАМЕНИК ЧЛЕН  

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1401 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1401 се именува лицето ИГОР 
НИКОЛОСКИ од Прилеп, ул. ДЕБАРЦА бр. 4 Прилеп вработен/а во Општинско основно музичко училиште 
Михајлоски Оцка Прилеп. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

276 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1401 се именува лицето 
МОНИКА ПЕТРЕСКА од Прилеп, ул ДЕБАРЦА бр. 28,  вработен/а во Општинско основно училиште  Добре 
Јовановски  Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1401 се именуваат лицата: 

 25. РИСТЕ КОЛЕСКИ ул. МАРКОВИ КУЛИ бр. 19 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2266..  САШКА ЗДРАВЕСКА ул. ШТИПСКА бр. 24 Прилеп, вработен/а во Јавна установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1401 се именуваат лицата: 

 94. МАРЈАН МИШКОСКИ ул. ДЕБАРЦА бр. 65 Прилеп, вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички 
планови - Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

95. ВЕСНА ДИМОСКА ул. ТРИЗЛА бр. 70 Прилеп, вработен/а во НУ Центар за култура Марко Цепенков 
Прилеп.  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
96. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
97. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1401 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1401 се именуваат лицата: 
 

11..  ДИМЕ РИСТЕСКИ УЛ.ДЕБАРЦА БР.4Ѓ ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МОНИКА ПЕТРЕСКА УЛ. ДЕБАРЦА  БР.28, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1401 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  САШО НИКОЛОСКИ УЛ.ДЕБАРЦА БР.63 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22  МАГДАЛЕНА ПЕТРЕСКА  УЛ.ДЕБАРЦА   БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1401 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1401 се именуваат лицата: 
 

33..  ДИМЕ РИСТЕСКИ УЛ.ДЕБАРЦА БР.4Ѓ ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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44..  МОНИКА ПЕТРЕСКА УЛ. ДЕБАРЦА  БР.28, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1401 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  САШО НИКОЛОСКИ УЛ.ДЕБАРЦА БР.63 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33  МАГДАЛЕНА ПЕТРЕСКА  УЛ.ДЕБАРЦА   БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402 се именува лицето 

КАТЕРИНА КОСТОСКА ПЕТРЕСКИ од Прилеп, ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 240 Прилеп вработен/а во Детска 
градинка Наша Иднина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402 се именува лицето 

НЕЖДЕТ ИСМАИЛОСКИ од Прилеп, ул БОГОМИЛСКА бр. 52,  вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402 се именуваат лицата: 

 27. ДУЈНАЗАДЕ ИСМАИЛОСКА ул. БОГОМИЛСКА бр. 52 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 2288..  СЕВЕРЏАН АМЕДОСКИ ул. БОГОМИЛСКА бр. 17 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402 се именуваат лицата: 

 98. СЕЈХАН АМЕДОСКИ ул. БОГОМИЛСКА бр. 17 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
99. МУХАМЕД ВЕЛИОСКИ ул. БОГОМИЛСКА бр. 34 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 

Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
100. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
101. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402 се именуваат лицата: 
 

11..  АЛАЈДИН ЕМИНОСКИ УЛ.СТИБЕРА БР.18 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЈОРДАН КУЗМАНОВ УЛ. ДЕБАРЦА БР.10, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  СЕРХАН ЈАШАРОСКИ УЛ.БЕРОВСКА 49 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  САШКО ТОДОРОСКИ УЛ.ОХРИДСКА    БР.5,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402/1 се именува лицето АНЕТА 
МИЦЕСКА од Прилеп, ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 180 Прилеп вработен/а во Општинско основно училиште 
Рампо Левката Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402/1 се именува 

лицето ГОРАНЧО ПАШОВСКИ од Прилеп, ул БОРИС КИДРИЧ бр. 113,  вработен/а во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402/1 се именуваат лицата: 

 29. ВИНЕТА ИЛИЕСКА ул. БРАЌА ШЕМКОСКИ бр. 73 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 3300..  СВЕТЛАНА ЦРВЕНКОСКА ул. бр. Прилеп, вработен/а во.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402/1 се именуваат лицата: 

 102. СУЛЕЈМАН СУЛЕЈМАНОСКИ ул. ДАБНИЧКА бр. 45 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

103. СЕЛАЕДИН ЛИКМАНОСКИ ул. ГОСТИВАРСКА бр. 36 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ 
- Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
104. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
105. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
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 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402 се именуваат лицата: 
 

22..  АЛАЈДИН ЕМИНОСКИ УЛ.СТИБЕРА БР.18 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЈОРДАН КУЗМАНОВ УЛ. ДЕБАРЦА БР.10, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  СЕРХАН ЈАШАРОСКИ УЛ.БЕРОВСКА 49 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  САШКО ТОДОРОСКИ УЛ.ОХРИДСКА    БР.5,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402/1 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402/1 се именуваат лицата: 
 

11..  РАМИН ЕМИНОСКИ УЛ.БЕРОВСКА БР.121 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  БОРЧЕ ТРЕНКОСКИ УЛ.СПИРО ЦРНЕ    БР.19, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402/1 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  МУХАМЕД ДЕМИРОСКИ УЛ.БЕРОВСКА БР.21 
ПРИЛЕП________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЈАНЕ СТОЈАНОСКИ УЛ.БРАЌА ШЕМКОСКИ   БР.43 ,ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1402/1 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1402/1 се именуваат лицата: 
 

33..  РАМИН ЕМИНОСКИ УЛ.БЕРОВСКА БР.121 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  БОРЧЕ ТРЕНКОСКИ УЛ.СПИРО ЦРНЕ    БР.19, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1402/1 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  МУХАМЕД ДЕМИРОСКИ УЛ.БЕРОВСКА БР.21 
ПРИЛЕП________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЈАНЕ СТОЈАНОСКИ УЛ.БРАЌА ШЕМКОСКИ   БР.43 ,ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1403 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1403 се именува лицето 

СЛОБОДАН МЛАДЕНОВИЌ од Прилеп, ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 16 Прилеп вработен/а во ЈП за стопанисување 
со државни шуми Македонски шуми Скопје. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1403 се именува лицето 

РОЗИДА ЈАКИМОСКА ЈОРДАНОСКА од Прилеп, ул СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ бр. 14,  вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1403 се именуваат лицата: 

 31. СЛОБОДАН ДИМИТРИЕСКИ ул. МИЦЕ КОЗАР бр. 50 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 3322..  ИЗАБЕЛА ЧОЧЕВА ТАЛЕСКА ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 2 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1403 се именуваат лицата: 

 106. ЕЛИЗАБЕТА ВЕЗЕНКОСКА ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 3 Прилеп, вработен/а во Јавна општинска установа 
Градска библиотека БОРКА ТАЛЕСКИ Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

107. МИЛАН АПОСТОЛОСКИ ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 8 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Ѓорче Петров с.Ропотово  Долнени.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
108. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
109. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1403 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1403 се именуваат лицата: 
 

11..  МАРИЈА ТЕМЕЛКОСКА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.12 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ИВИЦА МИЈАЛКОВ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.56/7, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1403 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ВЕРА СТЕВАНОСКА УЛ.БОРИС КИДРИЌ БР.37 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ГОЦЕ ЈАКИМОСКИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ    БР.8/3-31,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1403 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1403 се именуваат лицата: 
 

33..  МАРИЈА ТЕМЕЛКОСКА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.12 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ИВИЦА МИЈАЛКОВ УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.56/7, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1403 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ВЕРА СТЕВАНОСКА УЛ.БОРИС КИДРИЌ БР.37 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ГОЦЕ ЈАКИМОСКИ УЛ.БОРИС КИДРИЧ    БР.8/3-31,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1404 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1404 се именува лицето ГОРДАН 
ТРИФУНОВСКИ од Прилеп, ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 3 Прилеп вработен/а во Министерство за 
образование и наука - Државен просветен инспекторат. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1404 се именува лицето 
АЛЕКСАНДРА МИЛЕВСКА БЛАГОЈЕСКА од Прилеп, ул 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 95,  вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1404 се именуваат лицата: 

 33. АНТУН ЈУРКОВИЌ ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 3 Прилеп, вработен/а во Државно средно училиште 
Спортска академија. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 3344..  ЉУБА КАРЕСКА ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 57 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1404 се именуваат лицата: 

 110. КИРЕ МОЈСОСКИ ул. КИРО ПАЈМАКОСКИ бр. 64 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

111. ВЕСНА ЛАЗАРЕСКА ул. КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр. 38 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
112. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
113. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

300 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1404 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1404 се именуваат лицата: 
 

11..  ИВАНА ЦАРСКА УЛ.КИРО ПАЈМАКОСКИ БР.37 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ТАТЈАНА ДИМКОСКА УЛ.КИРО ПАЈМАКОСКИ БР.14, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1404 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ВАСЕ КРСТЕСКА УЛ.КЕЈ 1ВИ МАЈ БР.43В ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  БИЛЈАНА ЧЕШЕЛКОВСКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ   БР.35,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1404 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1404 се именуваат лицата: 
 

22..  ИВАНА ЦАРСКА УЛ.КИРО ПАЈМАКОСКИ БР.37 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ТАТЈАНА ДИМКОСКА УЛ.КИРО ПАЈМАКОСКИ БР.14, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1404 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ВАСЕ КРСТЕСКА УЛ.КЕЈ 1ВИ МАЈ БР.43В ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  БИЛЈАНА ЧЕШЕЛКОВСКА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ   БР.35,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
04.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 ИВАНА ЦАРСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : ВИОЛЕТА ЖЕЖОСКА  ул. „СТЕВАН 
ДИМЕСКИ-НИШТАКОТ“ бр26  ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот  
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 

Во Прилеп 04.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   
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ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1405 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1405 се именува лицето 

ЦВЕТАНЧО ВОЛЧЕСКИ од Прилеп, ул. ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ бр. 4 Прилеп вработен/а во Општинско 
основно училиште  Климент Охридски   Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1405 се именува лицето 

ЗЛАТКО САВЕСКИ од Прилеп, ул БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 36,  вработен/а во ЈП  за просторни и 
урбанистички планови - Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1405 се именуваат лицата: 

 35. МАРТА КУЗМАНОВИЌ ул. ИЛКА ПРИСАЃАНКА бр. 38 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Ѓорче Петров Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 3366..  СУЗАНА СПИРКОСКА ул. ТРАЈКО САНДАНСКИ бр. 20 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште Кире Гаврилоски  - Јане  Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1405 се именуваат лицата: 

 114. ЛЕНЧЕ КАТМЕРОСКА ул. ПИРИНСКА бр. 7 Прилеп, вработен/а во Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

115. ВЛАДИМИР ИЛИЕСКИ ул. БРАЌА ЛАМЕСКИ бр. 29 Прилеп, вработен/а во Основен суд 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
116. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
117. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1405 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1405 се именуваат лицата: 
 

11..  ТОНИ СПИРКОСКИ УЛ.ПИРИНСКА БР.5А ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  БЛАГОЈЧЕ ТАЛЕСКИ УЛ.КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР.13, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1405 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ДЕЈАН БОШКОСКИ УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  МИЛЕНА КОСТОСКА УЛ.СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ    БР.1/.А,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1405 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1405 се именуваат лицата: 
 

33..  ТОНИ СПИРКОСКИ УЛ.ПИРИНСКА БР.5А ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  БЛАГОЈЧЕ ТАЛЕСКИ УЛ.КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР.13, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1405 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ДЕЈАН БОШКОСКИ УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  МИЛЕНА КОСТОСКА УЛ.СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ    БР.1/.А,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1406 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1406 се именува лицето КЕТИ 
АНГЕЛКОСКА од Прилеп, ул. РАМПО ЛЕВКАТА бр. 28 Прилеп вработен/а во Министерство за здравство - 
Државен санитарен и здравствен инспекторат. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1406 се именува лицето 
ВЕСНА ДВОРЧАНЕЦ од Прилеп, ул КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 56,  вработен/а во Средно општинско училиште 
економско-правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1406 се именуваат лицата: 

 37. ГАБРИЕЛА НИКОЛОСКА ул. РАМПО ЛЕВКАТА бр. 12 Прилеп, вработен/а во Централен регистар на 
Република  Северна Македонија. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 3388..  БОРИС СТЕВАНАНЏИЈА ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 34 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1406 се именуваат лицата: 

 118. САШО ДИМИТРИОСКИ ул. РАМПО ЛЕВКАТА бр. 8 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

119. ЉУПЧО ПРЕСПАНОСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 76 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Кочо Рацин   Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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120. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
121. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1406 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1406 се именуваат лицата: 
 

11..  МАРЈАН ДУКОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.9 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МЕТОДИЈА СТЕВАНАНЏИЈА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ  БР.20, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1406 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЗОРАН ОКЛЕСКИ УЛ.РАМПО ЛЕВКАТА БР.2 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  МЕТОДИЈА ПЕЈОВСКИ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ     БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1406 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1406 се именуваат лицата: 
 

33..  МАРЈАН ДУКОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.9 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  МЕТОДИЈА СТЕВАНАНЏИЈА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ  БР.20, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1406 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЗОРАН ОКЛЕСКИ УЛ.РАМПО ЛЕВКАТА БР.2 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  МЕТОДИЈА ПЕЈОВСКИ УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ     БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

315 

 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1407 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1407 се именува лицето ЛИДИЈА 
ТРЕНКОСКА од Прилеп, ул. МИРЧЕ АЦЕВ бр. 16 Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1407 се именува лицето 

МИРЈАНА СТОЈЧЕСКА ЃОРЃИОСКА од Прилеп, ул МИРЧЕ АЦЕВ бр. 34,  вработен/а во Средно општинско 
училиште Орде Чопела Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1407 се именуваат лицата: 

 39. НАТАЛИЈА НАУМОСКА ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр. 25 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4400..  МИЛАН КОСТОСКИ ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр. 25 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1407 се именуваат лицата: 

 122. ГОЦЕ ЃОРЃИОСКИ ул. МИРЧЕ АЦЕВ бр. 34 Прилеп, вработен/а во Средно општинско училиште 
Гимназија Мирче Ацев  Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

123. ПАВЛИНА КУЗМАНОСКА ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 41 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
124. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
125. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1407 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1407 се именуваат лицата: 
 

11..  ДЕНИС ТРАЈЧЕСКИ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА БР.7 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МАРГАРИТА ПАШОСКА КАМЧЕСКА УЛ. БИДИМАШ БР.1БВ, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1407 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  АЛЕКСАНДРА СМИЛЕСКА УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА БР.50 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ДИМИТРИЈ НИКОЛОСКИ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА  БР.24,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1407 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1407 се именуваат лицата: 
 

33..  ДЕНИС ТРАЈЧЕСКИ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА БР.7 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  МАРГАРИТА ПАШОСКА КАМЧЕСКА УЛ. БИДИМАШ БР.1БВ, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1407 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  АЛЕКСАНДРА СМИЛЕСКА УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА БР.50 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ДИМИТРИЈ НИКОЛОСКИ УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА  БР.24,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1408 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1408 се именува лицето МИТКО 
ТАЛЕСКИ од Прилеп, ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 29 Прилеп вработен/а во Средно општинско училиште 
Ѓорче Петров Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1408 се именува лицето 
ВАСКА ТАСЛАМИЧЕСКА од Прилеп, ул БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 29,  вработен/а во Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Република Македонија.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1408 се именуваат лицата: 

 41. ДАНИЕЛА МОМИРОСКА ул. ОРДЕ ТУТЕСКИ бр. 28 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4422..  МАРЈАН ЖЕЖОСКИ ул. СТЕВАН ДИМЕСКИ-НИШТАКО бр. 26 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1408 се именуваат лицата: 

 126. МАРИЈА ПЕТРЕСКА ул. СТЕВАН ДИМЕСКИ-НИШТАКО бр. 16 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

127. КОСТА СОТИРОСКИ ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 7 Прилеп, вработен/а во Економски 
факултет Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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128. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
129. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1408 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1408 се именуваат лицата: 
 

11..  МАРИЈА ХАЏИ МИТРЕСКА УЛ.БОРКА ЛЕВАТА БР.15 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ФИЛИП ИЛИОСКИ УЛ.БИДИМАШ БР.18А/16, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1408 се именуваат лицата: 

 

своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 

11..  МАРИЈАН БЕЏОСКИ УЛ.ББООРРККАА  ЛЛЕЕВВААТТАА  ББРР..99  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ЕВГЕНИЈА МАНОЛЕВ УЛ.БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   БР.20/24,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1408 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1408 се именуваат лицата: 
 

22..  МАРИЈА ХАЏИ МИТРЕСКА УЛ.БОРКА ЛЕВАТА БР.15 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

325 

 

33..  ФИЛИП ИЛИОСКИ УЛ.БИДИМАШ БР.18А/16, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1408 се именуваат лицата: 

 

своерачен потпис на именуваното лице:   
 

 

33..  МАРИЈАН БЕЏОСКИ УЛ.ББООРРККАА  ЛЛЕЕВВААТТАА  ББРР..99  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ЕВГЕНИЈА МАНОЛЕВ УЛ.БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   БР.20/24,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1409 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1409 се именува лицето ЈОРДАН 
ЧАВЛЕСКИ од Прилеп, ул. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ бр. 14 Прилеп вработен/а во Општинско основно 
училиште  Круме Волнароски  с.Тополчани,Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1409 се именува лицето 

ЕМИЛ СОЛЕСКИ од Прилеп, ул ЕГЕЈСКА бр. 13,  вработен/а во Општинско основно училиште Никола Карев 
Крушево.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1409 се именуваат лицата: 

 43. БИЛЈАНА ЏАГАДУРОСКА ул. ПАНДЕ ЧЕСНОСКА бр. 10 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4444..  ЦВЕТАНКА ЧАВЛЕСКА ул. ЛЕНИН бр. 14 Прилеп, вработен/а во НУ Центар за култура Марко 
Цепенков Прилеп.  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1409 се именуваат лицата: 

 130. ВЕРКА БОШКОСКА ул. ПАНДЕ ЧЕСНОСКА бр. 12 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

131. АНА РАДЕЛИЌ ДАМЕСКИ ул. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ бр. 12 Прилеп, вработен/а во Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
132. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
133. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

328 

 

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1409 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1409 се именуваат лицата: 
 

11..  САЊА РИСТЕСКА УЛ.КРУМЕ ЈОСКОСКИ БР.18 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ВЛАТКО ЗАРЕСКИ УЛ.КРУМЕ ЈАСКОСКИ БР.20, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1409 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  СВЕТЛАНА ВЕЛКОСКА УЛ.КРУМЕ ЈОСКОСКИ БР.10 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ТОНИ ДИМЕСКИ УЛ.ПАНДЕ ЧЕСНОСКИ   БР.19,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1409 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1409 се именуваат лицата: 
 

33..  САЊА РИСТЕСКА УЛ.КРУМЕ ЈОСКОСКИ БР.18 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ВЛАТКО ЗАРЕСКИ УЛ.КРУМЕ ЈАСКОСКИ БР.20, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1409 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  СВЕТЛАНА ВЕЛКОСКА УЛ.КРУМЕ ЈОСКОСКИ БР.10 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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44..  ТОНИ ДИМЕСКИ УЛ.ПАНДЕ ЧЕСНОСКИ   БР.19,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1410 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1410 се именува лицето НАТАША 
ТОДОРОСКА од Прилеп, ул. СТЕВАН СТЕВАНОСКИ-ЦАРЧЕТО бр. 9 Прилеп вработен/а во Детска градинка 
Наша Иднина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1410 се именува лицето 

РУЖИЦА ЈАГУРИНОСКА од Прилеп, ул ЕГЕЈСКА бр. 73,  вработен/а во Средно општинско училиште Орде 
Чопела Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1410 се именуваат лицата: 

 45. СОЊА НИКОЛОСКА ул. ЕГЕЈСКА бр. 69 Прилеп, вработен/а во Средно општинско училиште Ѓорче 
Петров Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4466..  МАРЕ БОШКОСКА ул. ОЦКА МИХАЈЛОСКИ бр. 15 Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша 
Иднина Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1410 се именуваат лицата: 
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134. РУБИНЧО ВЕЛЕСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 98 Прилеп, вработен/а во Агенција за катастар на 
недвижности. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

135. МИРКО ТОДОРОСКИ ул. СТЕВАН СТЕВАНОСКИ-ЦАРЧЕТО бр.9  Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
136. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
137. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1410 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1410 се именуваат лицата: 
 

11..  САШО ПЕЧИЈАРЕСКИ УЛ,ДИМО НАРЕДНИКОТ  БР.14 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ДЕЈАН СТОЈЧЕСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.65-В, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1410 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ГОЦЕ АНДРЕОВСКИ__  УУЛЛ..ККУУЗЗММААНН  ЈЈООССИИФФООССККИИ  ББРР..113388  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  МАРЕ ИЛИОСКА УЛ.ЕГЕЈСКА   БР.65,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1410 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1410 се именуваат лицата: 
 

33..  САШО ПЕЧИЈАРЕСКИ УЛ,ДИМО НАРЕДНИКОТ  БР.14 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ДЕЈАН СТОЈЧЕСКИ УЛ.ЕГЕЈСКА БР.65-В, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1410 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ГОЦЕ АНДРЕОВСКИ__  УУЛЛ..ККУУЗЗММААНН  ЈЈООССИИФФООССККИИ  ББРР..113388  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  МАРЕ ИЛИОСКА УЛ.ЕГЕЈСКА   БР.65,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1411 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1411 се именува лицето ИВАН 
ПЕЧИЈАРЕСКИ од Прилеп, ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 39 Прилеп вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1411 се именува лицето 
СНЕЖАНА КОЦЕВСКИ ШУБЕСКА од Прилеп, ул БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 56,  вработен/а во Општинско 
основно училиште Кире Гаврилоски  - Јане  Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1411 се именуваат лицата: 
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47. МЕРИ ВЕЛЕСКА ул. СОТКА ЏИГИЏИК бр. 32 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 4488..  ВАЛЕНТИНА СПИРКОСКА ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 53 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1411 се именуваат лицата: 

 138. СОТИР ВЕЉАНОСКИ ул. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ бр. 77 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

139. БРАНКО ДИСОСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр.57  Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
140. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
141. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1411 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1411 се именуваат лицата: 
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11..  БИЛЈАНА РИСТЕСКА УЛ.СОТКА ЏИГИЏИЌ БР.2 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

35. ИЦЕ САМАРЏИОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  БР.79, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1411 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ДУШКО ПЕТРЕСКИ УЛ.БОРКА ВЛАЧАРОТ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ДИМЕ НАНЕСКИ УЛ.Е АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ     БР.59,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1411 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1411 се именуваат лицата: 
 

22..  БИЛЈАНА РИСТЕСКА УЛ.СОТКА ЏИГИЏИЌ БР.2 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

36. ИЦЕ САМАРЏИОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  БР.79, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1411 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ДУШКО ПЕТРЕСКИ УЛ.БОРКА ВЛАЧАРОТ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ДИМЕ НАНЕСКИ УЛ.Е АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ     БР.59,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1412 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1412 се именува лицето МАРИЈА 
ЈАКОВ од Прилеп, ул. ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ бр. 3 Прилеп вработен/а во Општинско основно училиште Кочо 
Рацин Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1412 се именува лицето 

САРА ТАСЕСКА од Прилеп, ул РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ бр. 16,  вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1412 се именуваат лицата: 

 49. АНГЕЛА ФИЛИПОСКА КОЦЕВСКИ ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 40 Прилеп, вработен/а во Средно 
општинско училиште Орде Чопела Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 5500..  ЕЛЕНА СПИРКОСКА ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 84 Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша 
Иднина Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1412 се именуваат лицата: 

 142. ЗВОНКО ПЕТРОСКИ ул. БОРКА ВЛАЧАРОТ бр. 23 Прилеп, вработен/а во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

143. СЛОБОДАН СТОЈЧЕВСКИ ул. ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ бр.3  Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
144. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
145. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1412 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1412 се именуваат лицата: 
 

11..  САШО БОШКОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  БР.126 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЗЛАТКО АНГЕЛЕСКИ УЛ.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ БР.10, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1412 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ИЛИЈА БОГАТИНОСКИ УЛ.ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  СТЕВАН ФИЛИПОСКИ УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ   БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

347 

 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1412 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1412 се именуваат лицата: 
 

33..  САШО БОШКОСКИ УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ  БР.126 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЗЛАТКО АНГЕЛЕСКИ УЛ.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ БР.10, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1412 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ИЛИЈА БОГАТИНОСКИ УЛ.ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ БР.8 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  СТЕВАН ФИЛИПОСКИ УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ   БР.28,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1413 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1413 се именува лицето ВЕСНА 
БУРНЕСКАод Прилеп, ул. ЕГЕЈСКАбр. 97 Прилеп вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1413 се именува лицето 

ДАРКО МАКАЛОСКИ од Прилеп, ул ЕГЕЈСКАбр. 103,  вработен/а во Основно училиште Пецо Даскалот 
с.Долнени.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1413 се именуваат лицата: 
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 51. МОНИКА ИЛИЕСКА ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 96 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 5522..  ГОЦЕ НИНЕСКИ ул. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ бр. 127 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1413 се именуваат лицата: 

 146. МИРА ЈОВЧЕСКА ул. ЛЕЦЕ КОТЕСКИ бр. 14 Прилеп, вработен/а во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

147. ЏИМИ ЈАНДРЕСКИ ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.90  Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
148. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
149. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1413 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1413 се именуваат лицата: 
 

11..  АЛЕКСАНДАР МАГДЕСКИ УЛ.БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ БР.70 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  КЕТИ ЈОВАНОСКА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.204, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1413 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ПЕЦЕ ВЕЛКОСКИ УЛ.КИРЕ РИСТЕСКИ СРБИНОТ БР.6 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  ЕЛЕНА ДУЈАКОСКА УЛ. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ   БР.146,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1413 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1413 се именуваат лицата: 
 

33..  АЛЕКСАНДАР МАГДЕСКИ УЛ.БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ БР.70 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  КЕТИ ЈОВАНОСКА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.204, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1413 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

33..  ПЕЦЕ ВЕЛКОСКИ УЛ.КИРЕ РИСТЕСКИ СРБИНОТ БР.6 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  ЕЛЕНА ДУЈАКОСКА УЛ. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ   БР.146,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1414 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1414 се именува лицето 
ВИКТОРИЈА ЈОВЧЕВСКИ СПИРКОСКА од Прилеп, ул. КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК бр. 37 Прилеп вработен/а во 
Општина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1414 се именува лицето 

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОСКА од Прилеп, ул ДУШКО НАУМОВСКИ бр. 6,  вработен/а во Средно општинско 
училиште Ѓорче Петров Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1414 се именуваат лицата: 

 53. ЈЕЛИЦА АЦЕСКА ул. ДУШКО НАУМОВСКИбр. 8 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 5544..  МАКЕДОНЧЕ ДУРТАНОСКИ ул. НАУМ НАУМОСКИ-БОРЧЕ бр. 2 Прилеп, вработен/а во ЈКП Пазари - 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1414 се именуваат лицата: 

 150. ИСКРА МАРКОСКА ул. МАНЧУ МАТАК бр. 4 Прилеп, вработен/а во Детска градинка Наша Иднина 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

151. ЈОВАН БУШТРЕСКИ ул. КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК бр. 6 Прилеп, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
152. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
153. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
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 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1414 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1414 се именуваат лицата: 
 

11..  ЛИЛЈАНА ПЕТКОСКА УЛ.К.К.ПЛАТНИК БР.ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  СОЊА ЈОРДАНОСКА УЛ.МАРКО ЦЕПЕНКОВ БР.4, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1414 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЈУЛИЈАНА ДИМЕСКА УЛ.ПИРИНСКА 52 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  СОЊА РИСТЕСКА УЛ.К.К.ПЛАТНИК   БР.23,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1414 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1414 се именуваат лицата: 
 

33..  ЛИЛЈАНА ПЕТКОСКА УЛ.К.К.ПЛАТНИК БР.ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  СОЊА ЈОРДАНОСКА УЛ.МАРКО ЦЕПЕНКОВ БР.4, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1414 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЈУЛИЈАНА ДИМЕСКА УЛ.ПИРИНСКА 52 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  СОЊА РИСТЕСКА УЛ.К.К.ПЛАТНИК   БР.23,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор        ТОНИ ТОДОРОСКИ             на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : по барање на партијата   се именува / избира лицето : 
СУЗА ТОДОРОСКА  , ул.„КРУШЕВСКА  “ бр.60  Прилеп, - СДСМ  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1415 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1415 се именува лицето ЗОРКА 
СОТИРОСКА од Прилеп, ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 74 Прилеп вработен/а во Општинско основно училиште 
Страшо Пинџур с.Мало Коњари Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1415 се именува лицето 

ЖАНЕТА КОЛЕВСКА од Прилеп, ул КРУШЕВСКА  бр. 11,  вработен/а во Средно општинско училиште Ристе 
Ристески - Ричко Прилеп.  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1415 се именуваат лицата: 

 55. ЕМИЛ МАЈНОВ ул. ПЕЛИСТЕРСКА бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички 
планови - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 5566..  ФАНИ СЕКУЛОСКА ул. КРУШЕВСКА бр. 44 Прилеп, вработен/а во Основно училиште Пере Тошев 
с.Дупјачани Долнени.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1415 се именуваат лицата: 

 154. ПЕТРЕ СЕКУЛОСКИ ул. КРУШЕВСКА бр. 44 Прилеп, вработен/а во ЈП за стопанисување со државни 
шуми Македонски шуми Скопје. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

155. ТОМИСЛАВ ПЕТРЕСКИ ул. КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 6 Прилеп, вработен/а во Јавна установа 
Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
156. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
157. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1415 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1415 се именуваат лицата: 
 

11..  МАЈА МАЈНОВ УЛ.ПЕЛИСТЕРСКА БР.1 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ТОНИ ТОДОРОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА БР.60, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1415 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЦВЕТАН ЦВЕТКОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА БР.42,ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  САШО ПЕТКОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА   БР.9,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1415 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1415 се именуваат лицата: 
 

33..   МАЈА МАЈНОВ УЛ.ПЕЛИСТЕРСКА БР.1 ПРИЛЕП,ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ТОНИ ТОДОРОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА БР.60, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1415 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЦВЕТАН ЦВЕТКОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА БР.42,ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  САШО ПЕТКОСКИ УЛ.КРУШЕВСКА   БР.9,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
16.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 ПЕТАР ТО на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: по барање на политичката парија Вмро-Дпмне, се именува / избира лицето : Атанас Кочоски ул. 
„Борис Кидрич“ бр.48 ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
 

Во Прилеп 16.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
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2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор          ЖАКЛИНА КОНДОСКА                на 

кого му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини;  здравствени причини    се именува / избира лицето : 
НАТАША ГЕШОСКА,  ул.„ ПОБЕДА “ бр.51 Прилеп, вработен/а ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1416 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1416 се именува лицето БИЛЈАНА 
РЖАНИКОСКА од Прилеп, ул. КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 1 Прилеп вработен/а во Средно општинско училиште Орде 
Чопела Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1416 се именува лицето 

МАРГАРИТА ПИРГАНОСКА од Прилеп, ул ШАР ПЛАНИНА  бр. 8,  вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1416 се именуваат лицата: 

 57. ТРАЈЧЕ РЖАНИКОСКИ ул. КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 5588..  ДРАГИЦА НИЧА ул. КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје  ц.о 
Скопје.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1416 се именуваат лицата: 

 158. МИРЈАНА МИНОСКА ул. ШАР ПЛАНИНА бр. 11 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

159. ЕЛИЗАБЕТА ИЛИОСКА ул. ПЕЛАГОНИЈА бр. 6 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
160. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
161. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1416 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1416 се именуваат лицата: 
 

11..  ИГОР БОГЕСКИ  УЛ.ПЕЛАГОНИЈА  БР.16 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЉУПЧЕ ВЕЛЕСКИ УЛ.КЕЈ 4 ТИ ЈУЛИ БР.18 ПРИЛЕП,СДСМ  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  

оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1416 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

11..  МИРА ЗДРАВЕСКА  УЛ.ККЕЕЈЈ  44  ЈЈУУЛЛИИ  ББРР..2211  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЦЕНЕ ВЕЛЕСКА УЛ.   ККЕЕЈЈ    44  ЈЈУУЛЛИИ    ББРР..1144                                        ППРРИИЛЛЕЕПП,,ССДДССММ    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
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од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1416 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1416 се именуваат лицата: 
 

33..  ИГОР БОГЕСКИ  УЛ.ПЕЛАГОНИЈА  БР.16 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЉУПЧЕ ВЕЛЕСКИ УЛ.КЕЈ 4 ТИ ЈУЛИ БР.18 ПРИЛЕП,СДСМ  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  

оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1416 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  МИРА ЗДРАВЕСКА  УЛ.ККЕЕЈЈ  44  ЈЈУУЛЛИИ  ББРР..2211  ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--

ДДППММННЕЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЦЕНЕ ВЕЛЕСКА УЛ.   ККЕЕЈЈ    44  ЈЈУУЛЛИИ    ББРР..1144                                        ППРРИИЛЛЕЕПП,,ССДДССММ    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

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

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417 
 
На местото   заменк член    на избирачкиот одбор        БЛАГИЦА ЧАТЛЕСКА             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
АНА АНГЕЛЕСКА  , ул.„ЦЕНА ОЏОСКА  “ бр.1  Прилеп, вработен/а ОПШТИНА ПРИЛЕП..  
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((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.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1417 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1417 се именува лицето БЛАГОЈА 
РИЗОСКИ од Прилеп, ул ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 66,  вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура 
Македонски железници Скопје. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1417 се именува лицето 

ЛИЛЈАНА ТРПКОСКА од Прилеп, ул ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 71,  вработен/а во Општинско основно училиште 
Блаже Конески Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1417 се именуваат лицата: 

 59. ПЕЦО ДИМИТРИОСКИ ул. ЦАНЕ ИЛИОСКИ  бр. 59 Прилеп, вработен/а во Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 6600..  ЉУБЕН КОНДОСКИ ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ  бр. 101 Прилеп, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1417 се именуваат лицата: 

 162. АНИТА ГАЛЕСКА ул. ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр. 39 Прилеп, вработен/а во Средно општинско училиште 
Орде Чопела Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

163. ВЕСНА ДИМОСКА  ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 134 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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164. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
165. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1417 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1417 се именуваат лицата: 
 

11..  ВАСИЛКА МИТРЕСКА УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.47 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  САШО СТЕФАНОСКИ УЛ. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР.6, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1417 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  АНЕТА ТАЛЕСКА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.142 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ДУШАНКА ТРАЈАНОСКА ИЛИОСКА  УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.77 ,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

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

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417 
 
На местото   заменк член    на избирачкиот одбор        БЛАГИЦА ЧАТЛЕСКА             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
АНА АНГЕЛЕСКА  , ул.„ЦЕНА ОЏОСКА  “ бр.1  Прилеп, вработен/а ОПШТИНА ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
заменик член    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1417 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1417 се именуваат лицата: 
 

33..  ВАСИЛКА МИТРЕСКА УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.47 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  САШО СТЕФАНОСКИ УЛ. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР.6, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1417 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  АНЕТА ТАЛЕСКА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.142 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ДУШАНКА ТРАЈАНОСКА ИЛИОСКА  УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.77 ,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор     ВИКТОР КРЖЕСКИ            на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини    се именува / избира лицето : 
НИКОЛА  ЌИМОСКИ  ул.„ 11 ОКТОМВРИ  “ бр. 65 Прилеп, вработен/а  ОПШТИНА   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

382 

 

  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1418 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1418 се именува лицето МАРИНА 
ЗДРАВЕСКА од Прилеп, ул ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 102,  вработен/а во Средно општинско училиште Ристе 
Ристески - Ричко Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1418 се именува лицето 

НАТАША КУЛЕВСКА од Прилеп, ул ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 11,  вработен/а во Општинско основно училиште Кочо 
Рацин   Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1418 се именуваат лицата: 

 61. АНЕТА ЧАВКАРОСКА ул. ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 17 Прилеп, вработен/а во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 6622..  ИВАНА ДАМЈАНОСКА ДИМЧЕСКА ул. ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 1 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште  Климент Охридски   Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1418 се именуваат лицата: 

 166. ВИКТОР КРЖЕСКИ ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 145 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште  Добре Јовановски  Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

167. АЛЕКСАНДАР ДИМКОСКИ ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 120 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
168. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
169. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

384 

 

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1418 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1418 се именуваат лицата: 
 

55..  ДАНИЕЛА ИЛИЕСКА УЛ.НАДА ЛАМЕСКА  БР.18,ПРИЛЕП, ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

66..  ТЕОДОРА КОЧОСКА  УЛ. ЃОРЕ ЃОРЕСКИ БР.37, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1418 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

55..  КУЗМАН КОТЕСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.102 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

66..  ЈАСМИНА ИВАНОСКА   УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.80,ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
06.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор ТЕОДОРА КОЧОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: кандидат за советник, се именува / избира лицето : ЉУПЧО МАТЕСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ 
151,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 06.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
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3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1418 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1418 се именуваат лицата: 
 

77..  ДАНИЕЛА ИЛИЕСКА УЛ.НАДА ЛАМЕСКА  БР.18,ПРИЛЕП, ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

88..  ТЕОДОРА КОЧОСКА  УЛ. ЃОРЕ ЃОРЕСКИ БР.37, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1418 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

77..  КУЗМАН КОТЕСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.102 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

88..  ЈАСМИНА ИВАНОСКА   УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.80,ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор  КУЗМАН КОТЕСКИ        на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предложен од партија   се именува / избира лицето : 
ВЛАТКО БУТЛЕСКИ   ул.„ КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ  “ бр. 43 Прилеп, вработен/а  СОУ Р.РИСТЕСКИ РИЧКО 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1419 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1419 се именува лицето 

МАГДАЛЕНА ЛАЗОСКА од Прилеп, ул ЦЕНА ОЃОСКА бр. 9,  вработен/а во Министерство за финансии - 
Управа за јавни приходи. 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1419 се именува лицето 
ДЕНИС НАЈДОСКИ од Прилеп, ул КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр. 65,  вработен/а во Општинско основно музичко училиште 
Михајлоски Оцка Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1419 се именуваат лицата: 

 63. МАРТИНА СОКОЛОСКА ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 224 Прилеп, вработен/а во Детска градинка 
Наша Иднина Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 6644..  ВЕЛИКА КОНДОСКА ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 228 Прилеп, вработен/а во Основно училиште Пецо 
Даскалот с.Долнени.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1419 се именуваат лицата: 

 170. ЗОРАН НАЈДОСКИ ул. КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр. 65 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

171. НИКОЛИНА ГРКОСКА ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 216 Прилеп, вработен/а во Дом за стари 
лица Киро Крстески Платник Прилеп.  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
172. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
173. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
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од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1419 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1419 се именуваат лицата: 
 

11..  СИЛВАНА КАРАНФИЛОСКА УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.274 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  БЛАГОЈЧЕ БАЧЕСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.306, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1419 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ДЕЈАН СПИРКОСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.194 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МАРЈАН ГРКОСКИ  УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.216,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1419 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1419 се именуваат лицата: 
 

33..  СИЛВАНА КАРАНФИЛОСКА УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.274 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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44..  БЛАГОЈЧЕ БАЧЕСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.306, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1419 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ДЕЈАН СПИРКОСКИ УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.194 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  МАРЈАН ГРКОСКИ  УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ БР.216,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   претседател   на избирачкиот одбор        БЛАГА РИСТЕСКА             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛСЕКА    , ул.„БОРКА СПИРКОСКИ  “ бр.6  Прилеп, вработен/а ООУ КОЧО РАЦИН 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1420 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1420 се именува лицето НАТАША 
КОЛЕСКА од Прилеп, ул КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 1,  вработен/а во Општинско основно училиште  Климент 
Охридски   Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1420 се именува лицето 

ВЛАТКО ПАЧЕШКОСКИ од Прилеп, ул БОРКА СПИРКОСКИ бр. 52,  вработен/а во Државен Универзитет Гоце 
Делчев - Штип.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1420 се именуваат лицата: 

 65. ГОРДАНА БОШКОСКА ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 4 Прилеп, вработен/а во Детска градинка 
Наша Иднина Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 6666..  ЛИЛЈАНА ТАЛЕСКА ул. НАНЕ НАУМОСКИ бр. 17 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште Манчу Матак с.Кривогаштани, Кривогаштани.   
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1420 се именуваат лицата: 

 174. ВАЛЕНТИНА КОСТОСКА ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 7 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште  Круме Волнароски  с.Тополчани,Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

175. ЗОРАН ПАЧЕШКОСКИ ул. БОРКА СПИРКОСКИ бр. 52 Прилеп, вработен/а во Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
176. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
177. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1420 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1420 се именуваат лицата: 
 

11..  ЗОРАН БУНЕСКИ УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.54 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ТОНИ СВЕЌАРОСКИ УЛ.КЕЈ 19ТИ  СЕПТЕМВРИ БР.3/27, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1420 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЗОРАН ТОДОРОСКИ УЛ.БОРКА СПИРКОСКИ БР.42 ПРИЛЕП,ВМРО ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЕМИЛИЈА НЕБРЕЖАНЕЦ ЈАКОВОСКА  УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.26,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 
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                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1420 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1420 се именуваат лицата: 
 

33..  ЗОРАН БУНЕСКИ УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.54 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ТОНИ СВЕЌАРОСКИ УЛ.КЕЈ 19ТИ  СЕПТЕМВРИ БР.3/27, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1420 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ЗОРАН ТОДОРОСКИ УЛ.БОРКА СПИРКОСКИ БР.42 ПРИЛЕП,ВМРО ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЕМИЛИЈА НЕБРЕЖАНЕЦ ЈАКОВОСКА  УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.26,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1421 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1421 се именуваат лицата: 
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31. ВАСКО ЈОРДАНОСКИ, УЛ.БЛАГОЈ ВАСИЛЕСКИ 16, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

3322..  НАТАША ГЕШОСКА, УЛ.ПОБЕДА 51 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1421 се именуваат лицата: 
 

 

11..  МИТКО ЗЛАТЕСКИ, УЛ.ЗЛАТИБОР 25, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  СНЕЖАНА КОРУНОСКА, УЛ. БОРИС КИДРИЧ 152, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
06.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 НАТАША ГЕШОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: избран од администрација, се именува / избира лицето : ГОРДАНА СТОЈАНОСКА УЛ. ПОБЕДА 1,  
СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 06.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1421 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1421 се именува лицето 
ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКИ од Прилеп, ул САШО КИТАНОСКИ бр. 83,  вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1421 се именува лицето 

КАТЕРИНА ТОДОРОВСКА од Прилеп, ул ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ бр. 1,  вработен/а во Детска градинка 
Наша Иднина Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1421 се именуваат лицата: 

 67. ВЛАТКО КУЗМАНОСКИ ул. ПАВЕЛ ШАТЕВ бр. 87 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 6688..  ЗДРАВКО НИКОЛОСКИ ул. ДИМКО КОСТОСКИ-МИРИСАЛ бр. 2 Прилеп, вработен/а во Агенција за 
катастар на недвижности.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1421 се именуваат лицата: 

 178. АФРОДИТА ТОШЕСКИ ул. РАЈКО ЖИНЗИФОВ бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

179. ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВСКА ул. ЦЕЛЕ ПАВЛОСКИ-ЃУРЕ бр. 6 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
180. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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181. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1422 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1422 се именуваат лицата: 

 
 
33. МАРИЈАНА ЈОВАНОСКА, С.СЕЛЦЕ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

3344..  ЈОВАН РИСТЕСКИ, УЛ.ПИРИНСКА 55 А , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1422 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЈАСМИНА ДАМЕСКА, С.СЕЛЦЕ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  АНА МАНЕСКА, УЛ. МАНЧУ МАТАК 16Б, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1422 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1422 се именува лицето 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛОСКИ ТОДОРОВСКИ од Прилеп, ул ПАВЕЛ ШАТЕВ бр. 15,  вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1422 се именува лицето 
МАРИЈАНА СПИРКОСКИ од Прилеп, ул ПАВЕЛ ШАТЕВ бр. 9,  вработен/а во Средно општинско училиште 
Гимназија Мирче Ацев  Прилеп.  
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

409 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1422 се именуваат лицата: 

 69. ИВАН СПАСЕСКИ ул. ПАВЕЛ ШАТЕВ бр. 37 Прилеп, вработен/а во Агенција за храна и ветеринарство 
на Република Македонија. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 7700..  ВАЛЕНТИНА ТРАЈКОСКА ПЕТКОВСКИ ул. САШО КИТАНОСКИ бр. 53 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа 
болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1422 се именуваат лицата: 

 182. САШО МАЏОСКИ ул. ЦЕЛЕ ПАВЛОСКИ-ЃУРЕ бр. 1 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и 
канализација Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

183. МАРИЈА ВЕЉАНОСКА ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 162 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Гоце Делчев Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
184. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
185. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1423 

 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1423 се именуваат лицата: 

35. ВЕСНА МИТРЕСКА, УЛ.ОКТОМВРИСКА 118, ВМРО - ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

3366..  СИМОНА ЧУПЕТРЕСКА, УЛ.ЗЕЛЕНИК 2/3 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1423 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ДИМИТРИЈА МАРКОСКИ, С.БЕРОВЦИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

186. ЖИВКО КОСТАДИНОСКИ, УЛ. МАРГАРА 21, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1423 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1423 се именува лицето АНА 
АНТОВСКА од Прилеп, ул САШО КИТАНОСКИ бр. 9,  вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1423 се именува лицето 

ВЕСНА СТАНКОСКА од Прилеп, ул ДИМКО КОСТОСКИ-МИРИСАЛ бр. 12,  вработен/а во Општинско основно 
музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1423 се именуваат лицата: 

 71. АНЕТА СТАНКОСКА ул. ДИМКО КОСТОСКИ-МИРИСАЛ бр. 12 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Кочо Рацин   Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 7722..  ИЦЕ КЕБАКОСКИ ул. ЦЕЛЕ ПАВЛОСКИ-ЃУРЕ бр. 9 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште Кочо Рацин   Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1423 се именуваат лицата: 

 187. БИЛЈАНА ЈАНКУЛОСКА ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 168 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

188. АЛЕКСАНДАР ЧАПРАГОСКИ ул. САШО КИТАНОСКИ бр. 49 Прилеп, вработен/а во Општинско 
средно медицинско училиште д-р Јован Калаузи Битола.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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189. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
190. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1424 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1424 се именуваат лицата: 

37. НАТАЛИ АЛЕКСОСКА, С.БЕРОВЦИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

3388..  МЕНДЕ МИНОСКИ, С.ОРЕВОЕЦ , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1424 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЕЛЕНА СТОЈАНОСКА, С.БЕРОВЦИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  РОЗА ПИЛИЧЕВА, УЛ. ДИМО НАРЕДНИКОТ 67, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

  
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1424 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1424 се именува лицето 
ГАБРИЕЛА ТЕМЕЛКОСКА, ул. ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ бр. 0006, вработен-а Општинско основно 
училиште Кочо Рацин   Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1424  се именува лицето 
ЗОРАН БОЈОВСКИ,  ул. ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ бр. 0015,  вработен-а во  Министерство за финансии 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1424 се именуваат лицата: ДАНИЕЛА 
КОРУНОСКА, ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 0152 , вработен-а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

СПАСИЈА НЕШКОСКА ЦУЦУЛЕСКА, ул. ПАВЕЛ ШАТЕВ  бр. 0004, вработен-а во Општинско основно училиште 
Гоце Делчев Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
37. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
38. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1424 се именуваат лицата: 
 

МАРТИН КОЛЕВСКИ, ул. ПАВЕЛ ШАТЕВ бр. 0038,  вработен-а во Општинско основно музичко училиште 
Михајлоски Оцка Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
НИКОЛЧЕ СЕКУЛОСКИ, ул. БОРИС КИДРИЧ бр. 0180,  вработен-а во Општинско основно училиште Кочо 
Рацин   Прилеп 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

418 

 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
191. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
192. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1425 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1425 се именува лицето 
АНАСТАСИЈА ИЛИЕСКА, ул. БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0003, вработен-а Министерство за финансии - Управа за 
јавни приходи 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1425  се именува лицето 
ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА,  ул. БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0006,  вработен-а во  Општинско основно училиште Кочо 
Рацин   Прилеп 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1425 се именуваат лицата: БИЛЈАНА 
СВАЌАРОСКА, ул. КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0003 , вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

СРЕБРЕ СТЕФАНОСКИ, ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 33 во Државно средно училиште Спортска 
академија  

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
39. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
40. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1425 се именуваат лицата: 
 

АНКИЦА ТОДОРОСКА, ул. БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0042,  вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ДУШКО ЈОВЧЕСКИ, ул. КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0001,  вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
193. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
194. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број ___________ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1426 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1426 се именува лицето НИКОЛА 
ГАБРОСКИ, ул. КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0001, вработен-а Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 
на Република Македонија 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1426  се именува лицето 
РОБИН МАВРОСКИ,  ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0018,  вработен-а во  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1426 се именуваат лицата: ИВАН 
РИСТЕСКИ, ул. НАНЕ НАУМОСКИ бр. 0002 , вработен-а во Министерство за финансии 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

КРИСТИНА БОГЕСКА, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 2 во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп  
        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
41. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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42. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1426 се именуваат лицата: 
 

ТОШКО АЛВАЏИОСКИ, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0003,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ХРИСТИНА МОЈАНОСКА, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0060,  вработен-а во Општинско основно училиште  
Круме Волнароски  с.Тополчани,Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
195. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
196. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број ___________ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1427 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1427 се именуваат лицата: 

39. ПЕЦО КРСТЕСКИ, С.ГОЛЕМ РАДОБИЛ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

4400..  ДЕЈАН ДИМОСКИ, УЛ.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ 35 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1427 се именуваат лицата: 
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11..  КРИСТИЈАН ЦЕКОСКИ, С.ГОЛЕМ РАДОБИЛ, ВМРО-ДПМНЕ  

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  БОРКА ЈАКИМОСКИ, УЛ. ВЛАДО СТОЈАНОСКИ 53-Б, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1427 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1427 се именува лицето НАТАША 
ЗДРАВЕСКА, ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 0027, вработен-а ЈЗУ Специјализирана болница за 
геријатриска и палијативна медицина “13 Номеври“ Скопје 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1427  се именува лицето 
ГОРАН РИСТЕСКИ,  ул. ПАНКО БРАШНАРОВ бр. 0021,  вработен-а во  ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1427 се именуваат лицата: ЈУЛЕ 
ЧУТАНОСКА ИВАНОСКА, ул. КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0006 , вработен-а во Детска градинка Наша Иднина 
Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ТАТЈАНА СПАСЕСКА, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 12 во Економски факултет Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
43. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
44. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1427 се именуваат лицата: 
 

СНЕЖА ЃОРЃИОСКА, ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 0035,  вработен-а во Општинско основно училиште 
Рампо Левката Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ИГОР ТРПЧЕСКИ, ул. НАНЕ НАУМОСКИ бр. 0022,  вработен-а во НУ Центар за култура Марко Цепенков 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
197. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
198. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 
 

Број ___________ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1428 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1428 се именува лицето БИЛЈАНА 
НАСТЕСКА, ул. НАНЕ НАУМОСКИ бр. 0009, вработен-а Општина Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1428  се именува лицето 
ЕМИЛИЈА НИКОЛОСКА,  ул. ПАНКО БРАШНАРОВ бр. 0026,  вработен-а во Општинско основно училиште Гоце 
Делчев Прилеп 
 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1428 се именуваат лицата: РЕНАТА 
АНДРЕЕСКА, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0001 , вработен-а во Општинско основно училиште Кире 
Гаврилоски  - Јане  Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ВЕСНА ГРАОРОСКА, ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 39 во Основен суд Прилеп 
        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
45. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
46. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1428 се именуваат лицата: 
 

ЖИКИЦА ПЕТРЕСКИ, ул. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0021,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ДАРКО КАТАРОСКИ, ул. ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО бр. 0038,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
199. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
200. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

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

Број ___________ ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1429 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1429 се именува лицето ЛЕТКА 
ДОЈКОСКА, ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0294, вработен-а Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1429  се именува лицето 
ВЕРА ИСКОВА,  ул. КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр. 0071,  вработен-а во Општинско основно училиште Блаже Конески 
Прилеп 
 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1429 се именуваат лицата: АНА 
АНГЕЛЕСКА, ул. ЦЕНА ОЃОСКА бр. 0001 , вработен-а во Општина Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ПЕТРЕ ТРАЈКОСКИ, ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 176 во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
47. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
48. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1429 се именуваат лицата: 
 

ОЛИВЕРА ПЕШОВСКА, ул. ЦЕНА ОЃОСКА бр. 0004,  вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

САШО ПЕТКОВСКИ, ул. ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ бр. 0136,  вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
201. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
202. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1430 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1430 се именуваат лицата: 

41. СНЕЖАНА ТРАЈКОСКА, УЛ.КОЛЕ НЕДЕЛКОСКИ 3, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

4422..  АНТОНИО ЃОРЃИОСКИ, УЛ.ЦАР САМОИЛ 73 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1430 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ОЛИВЕР ТРАЈКОСКИ, УЛ.КОЛЕ НЕДЕЛКОСКИ 1, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЕЛИЗА ИГНАТОСКА, УЛ. ПАВЕЛ ШАТЕВ 101, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1430 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1430 се именува лицето ЕЛЕНА 
ПАЖЕСКА ДИМИТРИОСКИ, ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0012, вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1430  се именува лицето 
УБАВКА БУТЛЕСКА,  ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0043,  вработен-а во Општинско основно училиште Манчу 
Матак с.Кривогаштани, Кривогаштани 
 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1430 се именуваат лицата: СНЕЖАНА 
ЈОШЕВСКА, ул. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр. 0439 , вработен-а во Јавна установа Меѓуопштински центар 
за социјална работа Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ВЛАТКО БУТЛЕСКИ, ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0043 во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко 
Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
49. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
50. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1430 се именуваат лицата: 
 

ВЕСНА  ВЛАДИМИРОСКА, ул. МОША ПИЈАДЕ бр. 0105,  вработен-а во Основен суд Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗДРАВКО КАРАНФИЛОСКИ, ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0004,  вработен-а во Општина Прилеп 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
203. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
204. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1431 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1431 се именуваат лицата: 

43. ФИЛИП ПЕТРЕСКИ, С.СТАРО ЛАГОВО, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

4444..  ЛИЗЕ СПИРКОСКА, С.СТАРО ЛАГОВО , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1431 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  МАГДАЛЕНА БЕЈАКОСКА, С. СТАРО ЛАГОВО, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

205. ИРЕНА ПИЛИЧЕВА, УЛ. ДИМО НАРЕДНИКОТ 67, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1431 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1431 се именува лицето СЛАВИЦА 
РОЧЕСКА, ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0038, вработен-а во Економски факултет Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1431  се именува лицето 
ЕЛЕНА ДАМЈАНОСКА,  ул. МИЦЕ КОЗАР бр. 0015,  вработен-а во Средно општинско училиште Ристе Ристески 
- Ричко Прилеп 
 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1431 се именуваат лицата: 
МАРГАРИТА ЦАНГЕЛКОСКА, ул. РАМПО ЛЕФКАТА бр. 0028 , вработен-а во Средно општинско училиште 
економско-правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗЛАТКО САВОСКИ, ул. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр. 0445 во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
51. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
52. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1431 се именуваат лицата: 
 

СВЕТЛАНА ЈОВАНОСКА, ул. АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ бр. 0019,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ, ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0037,  вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом  Македонски 
Брод 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
206. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
207. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1432 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1432 се именуваат лицата: 

 
45. МАРЈАН ЈАНЧЕСКИ, С.БЕРОВЦИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

4466..  ПЕЦО РАЗМОСКИ, С.БЕРОВЦИ , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1432 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  РОБЕРТ АЛЕКСОСКИ, С.БЕРОВЦИ, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЈУГОСЛАВ НЕДЕЛКОСКИ, С. БЕРОВЦИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1432 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1432 се именува лицето ЗОРАН 
ЈАНКУЛОСКИ, с.Беровци, вработен-а во Агенција за катастар на недвижности 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1432  се именува лицето 
МАРИЈА ЈАНКУЛОСКА,  с.Беровци,  вработен-а во Општинско основно училиште  Круме Волнароски  
с.Тополчани,Прилеп 
 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1432 се именуваат лицата: КРУМЕ 
МАРКОСКИ, с.Беровци, вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

МИТРА ВЕЛКОСКА, ул. МОША ПИЈАДЕ бр.0002, вработена во Средно општинско училиште Орде Чопела 
Прилеп 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
53. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
54. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1432 се именуваат лицата: 
 

РУБИНЧО БОГОЕВСКИ, с.Беровци,  вработен-а ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗОРАН ЈАНЧЕСКИ, с.Беровци,  вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
208. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
209. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1433 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1433 се именуваат лицата: 

47. ОРДЕ ЈОСИФОСКИ, С.ВОЛКОВО, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

4488..  ХРИСТИНА СТОЈКОСКА, С.МАЛО КОЊАРИ , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1433 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЗЛАТКО ТРАЈКОСКИ, С.ВОЛКОВО, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  АНГЕЛА МИРЧЕСКА, БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 233/1, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1433 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1433 се именува лицето МИЛЕНА 
ГРАОРОСКА ПЕТРОСКА, ул.Браќа Миладиновци бр.249, вработен-а во Општинско основно училиште Манчу 
Матак с.Кривогаштани, Кривогаштани 
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        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1433  се именува лицето 

ДИМЕ ВЕЛЕСКИ, ул.Браќа Миладиновци бр.249 ,  вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1433 се именуваат лицата: ВЕСЕЛА 
ЗДРАВЕСКА, ул.Браќа Миладиновци бр.93  , вработен-а во Средно општинско училиште Ѓорче Петров 
Прилеп 
 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЃОКО ЈОЧКОСКИ, ул.Браќа Миладиновци бр.93  , вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
55. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
56. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1433 се именуваат лицата: 
 

ДАНИЕЛА ЈОВЕСКА, ул.Браќа Миладиновци бр.47 ,  вработен-а  во Основен суд Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

СРЃАН ЛАЗАРОСКИ, ул.Браќа Миладиновци бр.237 ,  вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
210. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

447 

 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
211. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1434 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1434 се именуваат лицата: 

49. ДАНИЕЛ ВЕЉАНОСКИ, С.ГАЛИЧАНИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

5500..  ДАНИЕЛ ЈОСИФОСКИ, УЛ.ЈОРДАН ГРАБУЛОСКИ 15 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1434 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ТОМЕ ЗВЕЗДАКОСКИ, С.ГАЛИЧАНИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ, С.ГАЛИЧАНИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1434 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1434 се именува лицето ЈАСМИНА 
РИСТЕСКА 
, ул.Населба без уличен систем бб, вработен-а во Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа 
Охрид 

        ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1434  се именува лицето 
КЕТИ ЕФРЕМОСКА, ул.Браќа Миладиновци бр.77 ,  вработен-а во Средно општинско училиште Гимназија 
Мирче Ацев  Прилеп 

                                                                                        
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1434 се именуваат лицата: БОРЧЕ 
ЈОСИФОСКИ, ул.Населба без уличен систем бб, вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ИГОРЧО ЈОСИФОСКИ, ул.Населба без уличен систем бб , вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
57. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
58. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1434 се именуваат лицата: 
 

АХМЕТ РИСТЕМИ, ул.Населба без уличен систем бб ,  вработен-а  во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗЛАТКО ИВАНОСКИ, ул.Населба без уличен систем бб ,  вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
212. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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213. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1435 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1435 се именуваат лицата: 

51. ФИЛИП ТАСЕСКИ, С.НОВО ЛАГОВО, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

5522..  ФРОСИНА ДИМОСКА, С.НОВО ЛАГОВО , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1435 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ДАНИЕЛ ТРАЈЧЕСКИ, С.НОВО ЛАГОВО, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

214. МАРТИН ДИМОСКИ, С.НОВО ЛАГОВО, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1435 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1435 се именува лицето 
ЈАСМИНКА МИТРЕСКА, Ново Лаговоул.Населба без уличен систем бб, вработен-а во Јавна установа 
Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 
 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1435  се именува лицето 
СТЕФАНИ  ВЕЛЕСКА 
, ул.Борис Кидриќ бр.72 ,  вработен-а во  ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1435 се именуваат лицата: ЕЛИЗАБЕТА 
ТРАЈКОВСКА, Борис Кидриќ бр.90 , вработен-а во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

МАРГАРИТА ЈОВЧЕСКА, ул.Крушевска бр. 60, вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
59. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
60. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1435 се именуваат лицата: 
 

ЈОВКО ЌОЛЧЕСКИ, с.Ново Лагово, ул.Населба без уличен систем бб ,  вработен-а  во ЈП за стопанисување со 
државни шуми Македонски шуми Скопје 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ХАРИ ВЕЛЕСКИ, ул.Борис Кидрич бр.72 ,  вработен-а во Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа Прилеп 
 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
215. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
216. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 
 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1436 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1436 се именува лицето АЦЕ 
МИТКОСКИ, ул. 11-ти Октомври бр. 1, вработен-а во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј  Прилеп 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1436  се именува лицето 
ГАБРИЕЛА ХРИСТОВСКА, ул. 11-ти Октомври бр.42 ,  вработен-а во  НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј  Прилеп 
 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1436 се именуваат лицата: МАРТИНА 
БОГДАНОСКА, ул. 11-ти Октомври бр.55 , вработен-а во Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

                      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ЗВОНКО ПЕТКОСКИ, ул.Димче Ацев бр. 2, вработен-а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко 
Прилеп 

ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
61. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
62. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1436 се именуваат лицата: 

РАДА СТОЈАНОВСКА, 11-ти Октомври бр. 20,  вработен-а  во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 
  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ГРИГОРИЈЕ АТАНАСОСКИ, 11-ти Октомври бр. 20 бр.66 ,  вработен-а во ЈП за стопанисување со државни 
шуми Македонски шуми Скопје 
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
217. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
218. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
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од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1437 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1437 се именува лицето ГОЦЕ 
ЈОНЗОСКИ, ул. Кеј 9-ти Септември бр. 109, вработен-а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1437  се именува лицето 

АНКИЦА МАРКОСКА, ул. Браќа Талески бр.6 ,  вработен-а во  ЈУ Центар за социјална работа Крушево 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1437  се именуваат лицата: ТОНИ 
КУЗЕВСКИ, ул. 11-ти Октомври бр.51 , вработен-а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

НИКОЛИНА ДИМОСКА, ул. 11-ти Октомври бр. 32, вработен-а воОпштинско основно училиште Кире 
Гаврилоски  - Јане  Прилеп 

ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
63. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
64. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1437 се именуваат лицата: 

СНЕЖАНА СЕКУЛОСКА, 11-ти Октомври бр. 55,  вработен-а  во Општина Прилеп 
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  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

МИЦЕ ШЕМКОСКИ, ул. Кеј 9-ти Септември  бр.60 ,  вработен-а во ЈП  за просторни и урбанистички планови - 
Прилеп 

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
219. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
220. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 
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                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1438 

 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1438 се именуваат лицата: 

53. САШО ХРИСТОСКИ, С.ЧУМОВО, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

5544..  ЛИДИЈА ТРАЈКОСКА ГОЧЕСКА, УЛ.ПИТУ ГУЛИ 18 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1438 се именуваат лицата: 
 

 

11..  АНА АНГЕЛОВСКА ТАСЕСКА, УЛ.БОЦА ИВАНОСКА 66, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  САЊА МИЛОШЕВСКА, УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН 9-6, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1438 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1438 се именува лицето 

СНЕЖАНА СИНАДИНОСКА, ул. Браќа Ламески бр. 32, вработен-а во Општинско основно училиште Страшо 
Пинџур с.Мало Коњари Прилеп 
 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1438  се именува лицето 

ТИНКА ЈОРДАНОСКА 
, ул. Браќа Ламески бр.38 ,  вработен-а во  ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1438  се именуваат лицата: ГОЦЕ 
ОРОПАН, Браќа Ламески бр.38  , вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ФИЛИП ПЕРЕСКИ, ул. Јоска Јорданоски бр. 3, вработен-а во Општинско основно училиште Гоце Делчев 
Прилеп 

ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
65. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
66. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1438 се именуваат лицата: 

БЛАГОЈА ЗОЈЧЕСКИКеј 1-ви Мај, бр. 44,  вработен-а  во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
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  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
РОЗА ГРАШЕСКА, ул. Браќа Ламески  бр.6 ,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

          ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
221. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
222. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1439 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1439 се именуваат лицата: 

55. ЗВОНКО МИЦЕСКИ, С.ШТАВИЦА, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

5566..  ДЕЈАН ВЕЛКОСКИ, УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО 63 , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1439 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ВИКТОР МИРЧЕСКИ, С.ШТАВИЦА, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  СТЕВЧЕ КРСТЕСКИ, УЛ. ЈОРДАН ГРАБУЛОСКИ 130, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1439 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1439 се именува лицето ЉУПЧЕ 
МАРКУШЕСКИ, ул. Илка Присаѓанка бр. 16, вработен-а во Економски факултет Прилеп 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1439  се именува лицето 
ЖАКЛИНА МИРЧЕСКА-НЕШКОСКА, ул. Браќа Ламески бр.25 ,  вработен-а во  Средно општинско училиште 
Ѓорче Петров Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1439  се именуваат лицата: БОРЧЕ 
КОСТОСКИ,Прилепски бранители  бр.24  , вработен-а во Министерство за земјоделие - Државен 
инспекторат за земјоделство 

                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ВЕРИЦА МИРЧЕСКА ОГНАНОСКА, Бул. Гоце Делчев бр. 14, вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 

ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
67. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
68. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1439 се именуваат лицата: 

ГОРАНЧЕ ЈОЛЕСКИ, Населба без уличен систем, бб,  вработен-а  во ЈП  за просторни и урбанистички планови 
- Прилеп 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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СОЊА РИСТЕСКА, ул. Пелагонија  бр.10 ,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
          ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
223. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
224. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1440 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1440 се именуваат лицата: 

 
57. НИКОЛЧЕ НИКОЛОСКИ, С.СЕЛЦЕ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

5588..  ДРАГАН ИЛИЕСКИ, С.СЕЛЦЕ , СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1440 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ТРАЈЧЕ КОЛЕСКИ, С.СЕЛЦЕ, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ВЛАДИМИР МАКЕШОСКИ, С.СЕЛЦЕ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1440 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1440 се именува лицето 

Мира Трајкоска с.Селце, вработен/а во Општинско основно училиште Кире Гаврилоски  - Јане  
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1440 се 

именува лицето Сашо Јованоски с.Селце, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1440 се именуваат лицата:  

 
133. Лилјана Бошкоска со адреса на ул„Трајко Сандански“ бр.18 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

134. Спасе Бошески с.Селце, вработен/а во Основен суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

135. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

136. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1440 се именуваат лицата: 
 
 

133. Гоце Трајкоски с.Селце, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

134. Раде Стојаноски с.Селце, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

135. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

136. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1441 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1441 се именува лицето 

Љубен Адамчески со адреса на ул„Киро Пајмакоски“ бр.26 Прилеп, вработен/а во ЈКП Пазари - 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1441 се 

именува лицето Медиана Николоска со адреса на ул„Киро Пајмакоски“ бр.24 Прилеп, вработен/а 
во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1441 се именуваат лицата:  

 
137. Спасија Тасеска со адреса на ул„Кеј 1-ви Мај“ бр.40 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште Никола Карев Крушево 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

138. Виолета Огњаноска со адреса на ул„Киро Пајмакоски “ бр.8 Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште економско-правно-трговско училиште 
Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

139. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
140. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1441 се именуваат лицата: 
 
 

137. Златко Тодороски со адреса на ул„Киро Пајмакоски“ бр.24 Прилеп, 
вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

138. Никола Ќимоски со адреса на ул„11-ти Октомври“ бр.65 Прилеп, 
вработен/а во Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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139. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

140. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1442 
 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1442 се именува лицето 

Наталија Ристеска со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.241 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1442 се 

именува лицето Жарко Тасески со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.264 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1442 се именуваат лицата:  

 
141. Тање Тренкоска Алексоска со адреса на ул„Александар Македонски“ 

бр.335 Прилеп, вработен/а во Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

142. Гордана Стојкоска со адреса на ул„Александар Македонски “ бр.1 Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште економско-правно-трговско училиште 
Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

143. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
144. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1442 се именуваат лицата: 
 
 

141. Благоја Петрески со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.391 Прилеп, 
вработен/а во Основен суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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142. Миле Трајкоски со адреса на ул„Александар Македонски“ бр.148 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

143. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

144. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1443 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1443 се именуваат лицата: 

59. ЗЛАТКО ЈОРДАНОСКИ, УЛ.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ 82, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

6600..  ОЛИВЕРА ЃОРЃИЕСКА, УЛ.ОРДЕ ЧОПЕЛА 139, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1443 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ДЕЈАН ЈОСИФОСКИ, УЛ.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ 14, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЈАСМИНА НИКОЛОСКА, УЛ.ЃОРЕ ДИМИТРИОСКИ 71, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЈАСМИНА НИКОЛОСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : ПАВЛИНА 
ЦВЕТАНОСКА ул. ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ 92,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1443 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1443 се именува лицето 
Никола Јорданоски со адреса на ул„Димче Антулески“ бр.58 Прилеп, вработен/а во Министерство 
за финансии - Управа за јавни приходи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1443 се 

именува лицето Тања Павлоска со адреса на ул„Ѓоре Димитриоски“ бр.93 Прилеп, вработен/а во 
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1443 се именуваат лицата:  

 
145. Андријана Челебитова со адреса на ул„„Ѓоре Димитриоски “ бр.57 Прилеп, 

вработен/а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

146. Јасмина Николоска со адреса на ул„Ѓоре Димитриоски “ бр.71 Прилеп, 
вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

147. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

148. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1443 се именуваат лицата: 
 
 

145. Гоце Аврамоски со адреса на ул„Ѓоре Димитриоски“ бр.78 Прилеп, 
вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

146. Влатко Бакаров со адреса на ул„Гога Јанкулоски“ бр.5 Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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147. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

148. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1444 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1444 се именуваат лицата: 

61. ЗЛАТКО ГАРАНЏОВ, УЛ.БОРКА ЛОПАЧ 41 А, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

6622..  БОГДАНА ЗАБРЧАНЕЦ, УЛ.ОРДЕ ЧОПЕЛА 47, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1444 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЗВОНКО КИМОСКИ, УЛ.БОРКА ЛОПАЧ 82, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ВИКТОР РИСТЕСКИ, УЛ.БОРКА ЛОПАЧ 49, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1444 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1444 се именува лицето 

Гоце Арсов со адреса на ул„Борка Лопач“ бр.42 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1444 се 

именува лицето Тодорка Лашкоска со адреса на ул„Илија Полутешка“ бр.32 Прилеп, вработен/а 
во Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1444 се именуваат лицата:  

 
149. Нада Шукуроска со адреса на ул„„Орде Чопела “ бр.14 Прилеп, вработен/а 

во Општина Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
150. Филип Ристески со адреса на ул„Борка Лопач “ бр.15 Прилеп, вработен/а 

во Општинско основно училиште Блаже Конески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

151. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

152. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1444 се именуваат лицата: 
 
 

149. Александар Димитриески со адреса на ул„Борка Лопач“ бр.65 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

150. Менче Ѓошеска со адреса на ул„Борка Лопач“ бр.23 Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

151. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

152. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1445 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1445 се именуваат лицата: 

63. ЗОРАН ИВЧЕСКИ, УЛ.ИЛИЈА КОМПАНИОСКИ 46, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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6644..  ДИМЕ БАБАСАЛЕСКИ, УЛ.ИЛИЈА КОМПАНИОСКИ 11, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1445 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  РЕНАТА БОБОЛЕСКА, УЛ.ИЛО ПОПАДИНЕЦ 42, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ТАЊА БАРЛАКОСКА, УЛ.БЛАГОЈА ШУКУРОСКИ 4, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1445 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1445 се именува лицето 

Ели Луческа со адреса на ул„Илија Компанијоски“ бр.2 Прилеп, вработен/а во Јавна научна 
установа Институт за старословенска култура Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1445 се 

именува лицето Соња Анѓелкоска со адреса на ул„Благоја Шукуроски“ бр.13 Прилеп, вработен/а 
во Општинско основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1445 се именуваат лицата:  

 
153. Снежана Шукуроска со адреса на ул„„Благоја Шукуроски “ бр.13 Прилеп, 

вработен/а во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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154. Пецо Ушкокси со адреса на ул„Илија Компанијоски “ бр.18 Прилеп, 
вработен/а во ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

155. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
156. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1445 се именуваат лицата: 
 
 

153. Бранко Ѓураков со адреса на ул„Илија Компанијоски“ бр.6 Прилеп, 
вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

154. Марјанче Тодороски со адреса на ул„Благоја Шукуроски“ бр.2 Прилеп, 
вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

155. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

156. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
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Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1446 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1446 се именува лицето 

Дејан Тошески со адреса  во с.Мажучиште Прилеп, вработен/а Јавна установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 144 се именува 

лицето Петре Ташкоски со адреса во с. Мажучиште Прилеп, вработен/а во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1446 се именуваат лицата:  

157. Симона Џартовска БилЈАНОВСКАсо адреса ВО С. Мажучиште Прилеп, 
вработен/а во Јавна научна установа Институт за старословенска култура Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

158. Кире Наумоски со адреса во с.Маќучиште  Прилеп, вработен/а во Основен 
суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

159. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
160. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1446 се именуваат лицата: 
 
 

157. Целе Јованоски со адреса во с. Мажучиште Прилеп, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

158. Каролина Малденовиќ со адреса во с. Мажучиште  Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

159. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

160. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

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

Број 11-1103/108 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1446 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1446 се именуваат лицата: 

 
65. СНЕЖАНА НАУМОСКА, С.МАЖУЧИШТЕ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

6666..  МИРКО НАСТОСКИ, С.МАЖУЧИШТЕ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1446 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ГОЦЕ НАУМЧЕСКИ, С.МАЖУЧИШТЕ, ВМРО-
ДПМНЕ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  СИМЕ ВИДЕСКИ, С.МАЖУЧИШТЕ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор       МИРКО ТОШЕСКИ       на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
НИКОЛА ГАБРОСКИ, УЛ.„ КЕЈ 19 СЕПТЕМВРИ БР.1 ПРИЛЕП, вработен/а во ФОНД ЗА ПИОМ   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

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

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

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1447 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1447 се именуваат лицата: 

67. ДЕЈАН ЧАВЕСКИ, С.МАЛО КОЊАРИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

6688..  НИКОЛЧЕ ДИМОСКИ, С.МАЛО КОЊАРИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1447 се именуваат лицата: 
 

 

1. НИКОЛЧЕ НЕШКОСКИ, С.МАЛО КОЊАРИ, ВМРО-ДПМНЕ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  РОБЕРТ КОСТОСКИ, С.МАЛО КОЊАРИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор РОБЕРТ КОСТОСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : МАГДАЛЕНА 
ТРАЈКОСКА С.МАЛО КОЊАРИ,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

496 

 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1447 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1447 се именува лицето 

Иле Мишески со адреса  во с.Мало Коњари Прилеп, вработен/а Општинско основно училиште 
Страшо Пинџур с.Мало Коњари Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1447се именува 

лицето Трајче Каралиоски со адреса во с. Мало Коњари Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Гоце Делчев Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1447 се именуваат лицата:  

161. Ленче Петковска со адреса ВО с.Мало Коњари  Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Страшо Пинџур с.Мало Коњари Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

162. Роберт Костовски со адреса во с.Мало Коњари Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

163. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

164. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1447 се именуваат лицата: 
 
 

161. Сашо Гусакоски со адреса во с. Мало Коњари Прилеп, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

162. Виолета Петкоска со адреса во с. Мало Коњари  Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

163. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

164. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  
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                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1448 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1448 се именуваат лицата: 

69. ДЕЈАН РАЈАТОСКИ, С.ГОЛЕМО КОЊАРИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

7700..  ХРИСТИЈАН КРСТЕСКИ, С.ГОЛЕМО КОЊАРИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1448 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ФИЛИП БУМБАРОСКИ, С.ГОЛЕМО КОЊАРИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КИРЕ ДИМИТРИОСКИ, С.ГОЛЕМО КОЊАРИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 член на избирачкиот одбор КЕТИ СПИРКОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: решение од ОИК Долнени, се именува / избира лицето : ОЛИВЕРА НИНЕСКА  УЛ. КЕЈ 9-ТИ 
СЕПТЕМВРИ 85, КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член  

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1448 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1448 се именува лицето 

Александар Божиноски со адреса  во с.Големо Коњари Прилеп, вработен/а ЈЗУ Здравствен дом  
Македонски Брод 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1448 се 

именува лицето Цветанка Божиноска со адреса во с. Големо Коњари Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиштеЈонче Смугрески с.Обршани Кривогаштани 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1448 се именуваат лицата:  

165. Ленче Сркески со адреса во с. Големо Коњари  Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Манчу Матак с.Кривогаштани, Кривогаштани 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

166. Сашо Пуцакоски со адреса во с. Големо Коњари Прилеп, вработен/а во 
ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

167. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
168. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1448 се именуваат лицата: 
 

165. Тони Даноски со адреса во с. Големо Коњари Прилеп, вработен/а во ЈКП - 
Водовод и канализација Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

166. Николче Макалоски со адреса во с. Големо  Коњари  Прилеп, вработен/а 
во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

167. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
168. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1449 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1449 се именуваат лицата: 

71. БОЈАН САМАРЏИОСКИ, С.КАДИНО СЕЛО, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

7722..  ИГОР КОНДОСКИ, УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА 3, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1449 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ЗОРАН ТАСЕСКИ, С.КАДИНО СЕЛО, ВМРО-
ДПМНЕ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЈОВЕ РИСТЕСКИ, С.КАДИНО СЕЛО, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1449 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1449 се именува лицето 

Дејан Кебакоски со адреса  во с.Кадино Село, вработен/а Јавна научна установа Институт за 
старословенска култура Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1448 се 

именува лицето Диана Каралиоски со адреса во с. Големо Коњари Прилеп, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1449 се именуваат лицата:  

169. Љубица Јованоска-Пашоска со адреса во с. Мало Коњари  Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште Блаже Конески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

170. Ленче Бабаноска со адреса во с. Мало Коњари Прилеп, вработен/а во МФ 
УЈП РД Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

171. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

172. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1449 се именуваат лицата: 
 

169. Трајче Јоноски со адреса во с. Кадино Село, вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

170. Гоце Пуцакоски со адреса во с. Големо  Коњари  Прилеп, вработен/а во ЈП  
за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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171. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

172. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  
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ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1450 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1450 се именуваат лицата: 

73. СОЊА НИКОЛОСКА, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ 52/6, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

7744..  ЗОРАН ДОКЛЕСКИ, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ 61-7, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1450 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ТОШКО КУСИБОЈОСКИ, УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО 150 А, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЛИНА ЃОРЃИОСКА, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ 56/23, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор МАРИЈА ДАФОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ГАБРИЕЛА ПАЦАНОСКА УЛ.ДИМО 
НАРЕДНИКОТ 80,  СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1450 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1450 се именува лицето 

Павлина Звездоска со адреса на ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 62 Прилеп, вработен/а Општинско 

основно училиште Блаже Конески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

510 

 

За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1450 се именува 

лицето Елизабета Хронеска со адреса на ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 74 Прилеп, вработен/а ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп. 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1450 се именуваат лицата:  

173. Ѓорѓи Петрески со адреса на ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 85 Прилеп, 

вработен/а во ЈКП Пазари - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

174. Лилјана Јаковоска со адреса на ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 65 Прилеп, 

вработен/а во Основен суд Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

175. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
176. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1450 се именуваат лицата: 
 

173. Зоран Илчески со адреса на ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 65 Прилеп, 

вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

174. Благица Колароска со адреса ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 78 Прилеп, 

вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

175. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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176. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1451 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1451 се именува лицето Атанас 

Атанасоски со адреса на ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 67 Прилеп, вработен/а Јавна научна 

установа Институт за старословенска култура Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1451 се именува 

лицето Александра Тошеска со адреса на ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 75 Прилеп, вработен/а 

ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1451 се именуваат лицата:  

177. Емилија Ралоска - Бундоска со адреса на ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 
75 Прилеп, вработен/а во ООУ Климент Охридски Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

178. Тони Ѓорѓиевски со адреса на ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 87 Прилеп, ЈП 

за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

179. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
180. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1451 се именуваат лицата: 
 

177. Маријан Бошкоски со адреса на ул. Бул Гоце Делчев  бр. 53 Прилеп, 

вработен/а во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

178. Зоран Милошески со адреса на ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 85 Прилеп, 
вработен/а Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
179. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 

180. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1451 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1451 се именуваат лицата: 

75. ГОРДАНА ЛАШКОСКА, БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 63-6, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

7766..  ВЕСНА ЗЕРОСКА, БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 63/11, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1451 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ТОНИ ЃОРЃИЕВСКИ, БУЛ.МАРШАЛ ТИТО 87, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  МАРТИН БОШКОСКИ, УЛ.11 ТИ ОКТОМВРИ 82/1-17, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
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Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
16.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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  заменик членот на избирачкиот одбор Тони Ѓорѓиевски на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: лицето е избрано за член на избирачко место 1451 преку администрација, се именува / 
избира лицето : Валентина Мавроска ул. „Димо Наредникот“ бр.1/18 ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

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

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

 
 

Во Прилеп 16.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменк член    на избирачкиот одбор        ЗОРАН МИЛОШЕСКИ             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
БОРЧЕ ЈАНКУЛОСКИ  , ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.89 Прилеп, вработен/а 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 општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

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

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1452 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1452 се именуваат лицата: 

77. ГОРАН ЦВЕТКОСКИ, УЛ ПИРИНСКА 97, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

7788..  ЛУЈЗА МАЦУРА, УЛ.ПИРИНСКА 60, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1452 се именуваат лицата: 
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11..  ФРОСИНА МИРЧЕСКА, УЛ.ПИРИНСКА 96А, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ДИМКО МИЈАЈЛЕСКИ, УЛ.ПЕЦО КРСТЕСКИ-ДАСКАЛОТ 14, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 ФАНЧЕ БОГЕСКА-КОСТОСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ЛИЛЈАНА КЕБАКОСКА 
УЛ.ПИРИНСКА 29,  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
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Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1452 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1452 се именува лицето Весна 

Мојсоска со адреса на ул. ПИРИНСКА бр. 60 Прилеп, вработен/а Општинско основно училиште 

Блаже Конески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1452 се именува 

лицето Влатко Јовески со адреса на ул. ПИРИНСКА бр. 100 Прилеп, вработен/а Град Скопје 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1452 се именуваат лицата:  

181. Фанче Богеска-Костовска со адреса на ул. ПИРИНСКА бр. 25 Прилеп, 

вработен/а во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

182. Тони Мојсоски со адреса на ул. Пиринска бр. 60 Прилеп, Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и 
ловство 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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183. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

184. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1452 се именуваат лицата: 
 

181. Горанчо Момироски со адреса на ул. Пиринска  бр. 95 Прилеп, вработен/а 

во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

1. Стеван Стојаноски со адреса на ул. ПЕЦЕ КРСТЕСКИ бр. 4 Прилеп, вработен/а ЈКП 

“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  
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 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1453 

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1453 се именуваат лицата: 

79. МАРЈАН КОНЕСКИ, УЛ.РАДЕ ИВАНОСКИ 6, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

8800..  МЕТОДИЈА НИКОЛОСКИ, УЛ.ТРИЗЛА 11, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1453 се именуваат лицата: 
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11..  ЗОРАН МИХАЈЛОСКИ, УЛ.РАДЕ ИВАНОСКИ 17, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ЈУЛИЈАНА ИЛИЕСКА, УЛ.ВАСИЛЕ ЈАНКУЛОСКИ-СТАРИОТ 43, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 
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                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор ДАНЧО КРЕМЧЕСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: притвор, се именува / избира лицето : РОБЕРТ КАМЧЕСКИ УЛ.ЉУБЕН ЛАПЕ 
45,  ЈП ЗА ПУП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
заменик член    

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   
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ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1453 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1453 се именува лицето Петре 

Петрески со адреса на ул. Тризла бр. 7 Прилеп, вработен/а Државен инспекторат за труд-Скопје 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1453 се именува 

лицето Розита Атанасоска со адреса на ул. Тризла бр. 6 Прилеп, вработен/а ЈЗУ Општа болница 

Борка Талески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1453 се именуваат лицата:  

185. Јово Бурнески со адреса на ул. Тризла бр. 35 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

186. Катерина Чавлеска-Трпкоска со адреса на ул. Тризла бр. 9 Прилеп, 

вработен/а Општинско основно училиште Рампо Левката Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

187. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
188. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1453 се именуваат лицата: 
 

182. Звездана Николовска со адреса на ул. Тризла  бр. 11 Прилеп, вработен/а 

во Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

4. Дано Кремчески со адреса на ул. РАДЕ ИВАНОСКИ бр. 41 Прилеп, вработен/а 

Средно општинско училиште Наум Наумовски Борче  Крушево 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

5. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  
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                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1454 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1454 се именуваат лицата: 

81. ДЕАН АТАНАСОСКИ, УЛ.КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

8822..  ВИКТОРИЈА БОШКОСКА, УЛ.КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ 140, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1454 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ГОРАН КАМЧЕСКИ, УЛ.КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ 53А, ВМРО-
ДПМНЕ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  СНЕЖАНА НАЈДОСКА, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ 23, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1454 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1454 се именува лицето 

Виолета Јованоска со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 135 Прилеп, вработен/а ЈЗУ Институт 

за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1454 се именува 

лицето Кирил Иваноски со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 29 Прилеп, вработен/а ЈЗУ 

Здравствен дом Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1454 се именуваат лицата:  

189. Фросина Ацевска со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 97 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

190. Светлана Стојаноска со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 159 Прилеп, 

вработен/а ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

191. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

192. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1454 се именуваат лицата: 
 

1. Сања Талеска со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 159 Прилеп, вработен/а ЈЗУ 

Здравствен дом Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 
 

7. Звонко Петрески со адреса на ул. Круме Волнароски бр. 14 Прилеп, вработен/а 

Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

8. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1455 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1455 се именуваат лицата: 

83. СЛАВЕ СТОЈАНОСКИ, УЛ.МИТКО ЦВЕТАНОСКИ 16, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

8844..  ЕЛИЗАБЕТА ЈАКИМОСКА, УЛ.МИТКО ЦВЕТАНОСКИ 64, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1455 се именуваат лицата: 
 

 

11..  МАРИНЕЛА КОНЕСКА, УЛ.МИТКО ЦВЕТАНОСКИ 5, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  РОБЕРТ РАЗМОСКИ, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ А-2/3, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1455 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1455 се именува лицето 

Василески Бојан со адреса на ул. Кукушка бр. 10 Прилеп, вработен/а Основно јавно 

обвинителство Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1455 се именува 

лицето Сузана Стојаноска со адреса на ул. Митко Цветаноски бр. 78 Прилеп, вработен/а Детска 

градинка Наша Иднина Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1455 се именуваат лицата:  

193. Наташа Василеска со адреса на ул. Кукушка бр. 10 Прилеп, вработен/а во 

ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

194. Ивона Димоска со адреса на ул. Митко Цветаноски  бр. 12 Прилеп, 

вработен/а Основно училиште Пецо Даскалот с.Долнени 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

195. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

196. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1455 се именуваат лицата: 
 

2. Илија Иваноски со адреса на ул. Митко Цветаноски бр. 44 Прилеп, вработен/а 

Општинско основно музичко училиште Михајлоски Оцка Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 
 

3. Сузанка Димоска со адреса на ул. Митко Цветаноски бр. 12 Прилеп, вработен/а 

Агенција за вработување на Република Северна Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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4. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1456 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456 се именуваат лицата: 

85. ИСА ЕЛМАЗОСКИ, УЛ.МИЦЕ КОЗАР 199, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

8866..  ЛИЛЈАНА АЗМАНОСКА ДИМОСКА, УЛ.11 ОКТОМВРИ 200, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1456 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЕЛЗА ЕЛМАЗОСКА, УЛ.МИЦЕ КОЗАР 199, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  НЕНАД СТОЈАНОСКИ, УЛ.БРАЌА ШЕМКОСКИ 43, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1456 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456 се именува лицето Марија 

Василеска со адреса на ул. Кукушка бр. 10 Прилеп, вработен/а Општинско основно училиште 

Блаже Конески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456 се именува 

лицето Тања Димоска со адреса на ул. Митко Цветаноски бр. 12 Прилеп, вработен/а ЈП  за 

просторни и урбанистички планови - Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456 се именуваат лицата:  

197. Татјана Иваноска со адреса на ул. Митко Цветаноски  бр. 44 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и Методиј с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

198. Николче Ѓорески со адреса на ул. Митко Цветаноски  бр. 4 Прилеп, 

вработен/а Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

199. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

200. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1456 се именуваат лицата: 
 

6. Ејхан Емрулоски со адреса на ул. Дабнички Завој  бр. 62 Прилеп, вработен/а ЈКП 

“Комуналец“ - Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 
 

7. Милан Стеваноски со адреса на ул. Кукушка бр. 19 Прилеп, вработен/а ЈКП 

“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

8. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1456/1 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456/1 се именува лицето 

Викторија Јорданоска со адреса на ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ бр. 183 Прилеп, вработен/а 

Министерство за финансии 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456/1 се именува 

лицето Спасија Бачановска со адреса на ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ бр. 20 Прилеп, вработен/а 

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456/1 се именуваат лицата:  

201. Наташа Икадиновиќ со адреса на ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ бр. 110 Прилеп, 

вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

202. Тони Јосифоски со адреса на ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ  бр. 100 Прилеп, 

вработен/а ЈКП “Комуналец“ Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

203. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

204. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1456/1 се именуваат лицата: 
 

10. Хусеин Хасаноски со адреса на ул. Дабнички Завој  бр. 50 Прилеп, вработен/а ЈКП 

“Комуналец- Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 
 

11. Зора Божиноска со адреса на ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ бр. 137 Прилеп, 
вработен/а ЈЗУ Здравствен дом-Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

12. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески го донесе следното  
                 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО 
МЕСТО БРОЈ 1456/1 

 
 
На местото на претседател на избирачкиот одбор ВИКТОРИЈА ЈОРДАНОСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: отсутна од држава, се именува / избира лицето : ЖАКЛИНА КОСТОСКА  УЛ. 
НАНЕ НАУМОСКИ 1, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
претседател  

_____________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1456/1 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1456/1 се именуваат лицата: 
 

11..  ТАРХАН ИМЕРОСКИ УЛ.СТИБЕРА БР.4 ПРИЛЕП ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ДАНИЕЛА ЈОВАНОСКА УЛ.СПИРО ЦРНЕ    БР.16, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1456/1 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  СУНАЈ ДЕМИРОСКИ УЛ.БЕРОВСКА БР.113 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ВЕЛИТА СТОЈАНОСКА УЛ.АВАЛА   БР.12,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

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

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

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

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

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
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во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1457 

 
 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1457 се именуваат лицата: 

87. МАРТИНА МИЛОРАДОВА, УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 19, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

8888..  ПАВЛИНА ЈОРДАНОСКА, УЛ.ЃУРО САЛАЈ 27, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1457 се именуваат лицата: 
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11..  ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА, УЛ.ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 2, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  СЛАВИЦА ЈОРДАНОСКА, УЛ.ЃУРО САЛАЈ 42, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

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

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

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

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 
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                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор СОЊА БЛАЖЕСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА  УЛ.ВАСИЛ 
ГЛАВИНОВ 2,  СОУ РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
претседател    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   
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ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1457 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1457 се именува лицето Соња 

Блажеска со адреса на ул. „Ѓорѓи Абаџиев“ бр. 12 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 

Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1457 се именува 
лицето Олга Дамеска со адреса на ул. „Ѓорѓи Абаџиев“ бр.25 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1457 се именуваат лицата:  

205. Јасмина Мицеска со адреса на ул. Крсте Мисирков бр. 12 Прилеп, 

вработен/а во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

206. Ердован Фејзоски со адреса на ул. Кораб  бр. 18 Прилеп, вработен/а во 

ЈКП “Комуналец“ Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 

207. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
208. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1457 се именуваат лицата: 
 

14. Светлана Милошеска со адреса на ул. Ѓуро Салај  бр. 3 Прилеп, вработен/а во 

Средно општинско училиште економско-правно-трговско училиште Кузман 
Јосифовски-Питу Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

15. Орде Цветаноски со адреса на ул. Васил Главинов бр. 13 Прилеп, вработен/а во 

Средно општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

16. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  
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 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
30.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески го донесе следното  
                 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО 

МЕСТО БРОЈ 1457 
 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето :ДИАНА 
ЈОНОСКА ул. „ЃОРЃИ АБАЏИЕВ “ бр.29 ПРИЛЕП  ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот  
заменик член    

    _____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Во Прилеп 30.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1494 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1494 се именуваат лицата: 

89. УСЕИН ИБРАИМОСКИ, С.КАНАТЛАРЦИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

9900..  МЕТИН МЕМИШОСКИ, С.КАНАТЛАРЦИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1494 се именуваат лицата: 
 

 

11..  АМЗА ИСЛАМОСКИ, С.КАНАТЛАРЦИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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225. ДЕНИЗ МУСТАФОСКИ, С.КАНАТЛАРЦИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор ДЕНИЗ МУСТАФОСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: кандидат на советничка листа, се именува / избира лицето : НИКОЛЧЕ 
СПАСЕСКИ С.КАНАТЛАРЦИ,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор МЕТИН МЕМИШОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по барање на политичката партија СДСМ, се именува / избира лицето : БАЈРАМ 
НЕЗИРОСКИ С.КАНАТЛАРЦИ,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   
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ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1494 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1494 се именува лицето Илкнур 

Шериф Аксој, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и Методиј с.Канатларци Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1494 се именува 
лицето Ферди Браимоски, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и Методиј 
с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1494 се именуваат лицата:  

209. Хајдар Реџеп, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и 
Методиј с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

210. Усеин Арифоски, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и 
Методиј с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

211. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

212. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1494 се именуваат лицата: 
 

18. Анета Тренеска, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 
 

19. Касим Рашид, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и Методиј 

с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 
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                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1495 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1495 се именуваат лицата: 

91. ВЛАТКО ПЕТРЕСКИ, С.ЕРЕКОВЦИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

9922..  ДАНИЕЛА ГЛИГУРОСКА, С.ЕРЕКОВЦИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1495 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ДИМИТАР НЕДАНОСКИ, С.ЕРЕКОВЦИ, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  АНГЕЛЧО ГЛИГОРОСКИ, С.ЕРЕКОВЦИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1495 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1495 се именува лицето 

Маријана Ристеска, вработен/а во Општинско основно училиште Мирче Ацев с.Лажани Долнени 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1495 се именува 
лицето Николче Дошлакоски, вработен/а во ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-
емисиона томографија на Република Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1495 се именуваат лицата:  

213. Трајче Катароски, вработен/а во Средно општинско училиште Таки 
Даскало Битола 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

214. Хусеин Мемишоски, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и 
Методиј с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

215. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

216. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1495 се именуваат лицата: 
 

22. Љубе Бандевски, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 
 

23. Убавка Јошеска, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

24. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1496 

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1496 се именуваат лицата: 

93. РАДЕ РИСТЕСКИ, С.МАРУЛ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

9944..  ЖАРКО ВЕЛЕВСКИ, УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО 68, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1496 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  МАРЈАНЧО ЦВЕТКОСКИ, С.МАРУЛ, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

226. ВЛАТКО БОЖИНОСКИ, УЛ.ДИМО НАРЕДНИКОТ 65, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1496 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1496 се именува лицето Гораст 

Николоски, со адреса на ул.„Метдија Попоски Мајка“ бр.8 Прилеп, вработен/а во Државен завод 

за ревизија 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1496 се именува 
лицето Весна Ќососка, со адреса на ул.„Кире Гаврилоски“ бр.44 Прилеп, вработен/а во ЈКП 
Пазари - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1496 се именуваат лицата:  

217. Елена Тракоска, со адреса на ул.„Цане Коњаарец“ бр.25 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште Кочо Рацин   Приле 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

218. Љупчо Думбалоски, со адреса на ул.„Цане Коњаарец“ бр.33 Прилеп, 
вработен/а во Централен регистар на Република  Северна Македонија 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

219. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

220. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1496 се именуваат лицата: 
 

26. Анка Синадиноска, со адреса на ул.„Јонче Крстечанец“ бр.31 вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

27. Елизабета Ѓуракова, со адреса на ул.„Цане Коњаарец“ бр.8  вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

28. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1497 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1497 се именуваат лицата: 

95. ЉУБЕ РИСТЕСКИ, С.ПОДМОЛ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

9966..  РОБЕРТ ПЕТРЕСКИ, С.ПОДМОЛ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1497 се именуваат лицата: 
 

 

11..  МЕНДЕ ТАЛЕВСКИ, С.ПОДМОЛ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

227. МЕНДЕ ТАЛЕСКИ, С.ПОДМОЛ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1497 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1497 се именува лицето Елена 

Радева Стојков, со адреса на ул.„Борка Утот“ бр.18 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 

училиште Јане Сандански Штип 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1497 се именува 
лицето Елеонора Костоска Јованоска, со адреса на ул.„Браќа Нунески“ бр.1 Прилеп, вработен/а 
во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1497 се именуваат лицата:  

221. Оливер Николоски, со адреса на ул.„Браќа Бешироски“ бр.40 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

222. Наташа Трпеноска Лашкоска, со адреса на ул.„Браќа Бешироски“ бр.24 
Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

223. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

224. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1497 се именуваат лицата: 
 

30. Драшко Тодороски, со адреса на ул.„Андон Слабејко“ бр.146 вработен/а во ЈКП 
“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

31. Сашо Цветаноски, со адреса на ул.„Андон Слабејко“ бр.47  вработен/а во 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за 
хидрометеоролошки работи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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32. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

33. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1498 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1498 се именува лицето 

Божидар Велески, со адреса на ул.„Борка Влачарот“ бр.22 Прилеп, вработен/а во Општина 

Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1498 се именува 
лицето Марјан Стојаноски, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.37 Прилеп, вработен/а во НУ 
Центар за култура Марко Цепенков Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1498 се именуваат лицата:  

225. Жане Дисоска, со адреса на ул.„Кузман Јосифоски“ бр.57 Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

226. Тони Иваноски, со адреса на ул.„Борка Влачарот“ бр.18 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

227. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

228. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1498 се именуваат лицата: 
 

34. Благица Ставреска, со адреса на бул.„Маршал Тито“ бр.66 вработен/а во ЈЗУ 
Општа болница Борка Талески Прилеп 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

35. Александра Павлеска, со адреса на ул.„Архиепископ Доситеј“ бр.83  вработен/а 

во Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

36. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1499 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1499 се именува лицето 

Светлана Велеска, со адреса на ул.„Ристе Секирчанец“ бр.31 Прилеп, вработен/а во Јавна 

установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1499 се именува 
лицето Оливера Чаеска, со адреса на ул.„Архиепископ Доситеј“ бр.112 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Мирче Ацев с.Лажани Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1499 се именуваат лицата:  

229. Димитар Иваноски, со адреса на ул.„Ристе Секирчанец“ бр.43 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

230. Гоце Стојчески, со адреса на ул.„Архиепископ Доситеј“ бр.105 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

231. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

232. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1499 се именуваат лицата: 
 

38. Љубен Стојчески, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.16 вработен/а во ЈП  за 
просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

39. Наталија Ацеска, со адреса на ул.„Архиепископ Доситеј“ бр.122  вработен/а во 

Министерство за образование и наука - Биро за развој на образованието 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

40. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1499 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1499 се именуваат лицата: 

97. БЛАГОЈА ПЕТКОСКИ, С.ЛОПАТИЦА, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

9988..  СЕНА БОГДАНОСКА, УЛ. САМОИЛОВА 87/15, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1499 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ГОРАН ТАЛЕСКИ, С.ПОДМОЛ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КАТЕРИНА ЛАЖОСКА, УЛ.ИСТАРСКА 45, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор        ПАНЧЕ ПАНОСКИ                     на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : починат член од семејството   се именува / избира 
лицето : ВАСКО СМИЛЕСКИ  , ул.„РЕПУБЛИКАНСКА  “ бр.50  Прилеп, вработен/а  ФОНД ПИОМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1500 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1500 се именуваат лицата: 

99. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОСКИ, С.ТОПОЛЧАНИ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

110000..  ЖАНИ ПЕТАНЧЕСКИ, УЛ. МЕТОДИЈА ПОПОСКИ МАЈКА 18, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1500 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ЗОРАН ПРОЈЧЕСКИ, С.ТОПОЛЧАНИ, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ИВИЦА МИЦЕСКИ, С.ТОПОЛЧАНИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
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ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1500 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1500 се именува лицето 

Снежана Чапкуноска од с.Тополчани,  вработен/а во Општинско основно училиштеЈонче 

Смугрески с.Обршани Кривогаштани 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1500 се именува 
лицето Мимоза Кулеска, со адреса на ул.„Борка Утот“ бр.4 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште Рампо Левката Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1500 се именуваат лицата:  

233. Миле Мицески, с.Тополчани, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

234. Љубен Пројчески, од с.Тополчани, вработен/а во Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

235. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

236. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1500 се именуваат лицата: 
 

42. Дарко Петанчески, со адреса на ул.„Трајко Тарцан“ бр.9-10, вработен/а во 
Општина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

43. Валентин Петанчески, со адреса на ул.„Борка Медарот“ бр.34  вработен/а во ЈКП 

“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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44. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 
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Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1501 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1501 се именуваат лицата: 

101. ХРИСТИЈАН МАРКОСКИ, С.ВЕСЕЛЧАНИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

110022..  МИЛАН ДИМИТРИОСКИ, С.ВЕСЕЛЧАНИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1501 се именуваат лицата: 
 

 

11..  РОБЕРТ ПАШОСКИ, С.ВЕСЕЛЧАНИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КАРОЛИНА РИСТЕСКА, С.МАЛО КОЊАРИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески го донесе следното  
                 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО 
МЕСТО БРОЈ 1501 

 
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : МИЛАН ГАРЕСКИ  
УЛ.ОКТОМВРИСКА  24,  СОУ РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
претседател    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески го донесе следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО 

МЕСТО БРОЈ 1501 
 

 
На местото на член на избирачкиот одбор МАЈА НАЈДОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : СОЊА КОСТОСКА  УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ 13, 
ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член  

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
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ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1501 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1501 се именува лицето Иван 

Атанасоски со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.91 Прилеп,  вработен/а во Министерство за 

финансии - Царинска управа 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1501 се именува 
лицето Снежана Гулабоска, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.93 Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1501 се именуваат лицата:  

237. Јасмина Алампиоска, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.80 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

238. Маја Најдоска, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.58, вработен/а во 
Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

239. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

240. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1501 се именуваат лицата: 
 

46. Злате Мојсоски, од с.Веселчани, вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура 
Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

47. Сашко Карапеев, со адреса на ул.„Димо Наредникот“ бр.80  вработен/а во ЈКП 

“Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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48. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

49. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1502 

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1502 се именуваат лицата: 

103. ГОРАН РИЗЕСКИ, С.ЗАГОРАНИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

110044..  МАРИЈАН МИЦКОСКИ, С.ЗАГОРАНИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1502 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ДАРКО МИЦКОСКИ, С.ЗАГОРАНИ, ВМРО-
ДПМНЕ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ИГОР МИЦКОСКИ, С.ЗАГОРАНИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

585 

 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1502 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1502 се именува лицето Драге 

Звездакоски од с.Загорани,  вработен/а во Општина Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1502 се именува 
лицето Илчо Мицкоски, од с.Загорани, вработен/а во Општинско основно училиште Кирил и 
Методиј с.Канатларци Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1502 се именуваат лицата:  

241. Даниела Јорданоска, со адреса на ул.„Јоска Јорданоски“ бр.157 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Кире Гаврилоски Јане  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

242. Лидија Самарџиоска, со адреса на ул.„Ѓоре Ѓорески“ бр.13 Прилеп, 
вработен/а во Основно училиште Пецо Даскалот с.Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

243. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

244. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1502 се именуваат лицата: 
 

50. Крсте Ризески, од с.Загорани, вработен/а во ЈП за железничка инфраструктура 
Македонски железници Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

51. Горан Ризески, од с.Загорани  вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

52. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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53. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
16.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески го донесе следното  
                 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО 
МЕСТО БРОЈ 1502 

 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Горан Ризески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: лицето Горан Ризески е избран за член на избирачки 1502 преку администрација, се именува / 
избира лицето : Антонио Звездакоски с.Загорани, ВМРО-ДПМНЕ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот 
заменик член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп 16.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1503 
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1503 се именуваат лицата: 

105. ДОНЧО МАТЕСКИ, С.КЛЕПАЧ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

110066..  МАРТИНА СЕКУЛОСКА, УЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 220, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1503 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  ГОРАН ЈОСИФОСКИ, С.КЛЕПАЧ, ВМРО-
ДПМНЕ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

228. СУЗАНА ИЛИЕСКА, УЛ.ЛЕНИН 132, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот на избирачкиот одбор СВЕТЛАНА СТОЈАНОСКА на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ВЕСНА ТАСЕСКА  
УЛ.КУЗМАН ШАПКАРЕВ  14,  ОПШТИНА ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
заменик претседател    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
06.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор МАРТИНА СЕКУЛОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по барање на политичка партија, се именува / избира лицето : ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 
УЛ.ДРАГАН ДИМЕСКИ 24,  СДСМ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

592 

 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 06.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1503 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1503 се именува лицето Соња 

Ристеска со адреса на ул.„Пелагоинија “ бр.10 Прилеп,  вработен/а во Општинско основно 

училиште Кире Гаврилоски  - Јане  Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1503 се именува 
лицето Светлана Стојаноска, со адреса на ул.„Кеј 4-ти Јули “ бр.20 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1503 се именуваат лицата:  

245. Сашо Пирганоски, со адреса на ул.„Шар Планина“ бр.8 Прилеп, вработен/а 
во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

246. Горанче Богески, со адреса на ул.„Пелагонија“ бр.14 Прилеп, вработен/а 
во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

247. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

248. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1503 се именуваат лицата: 
 

54. Панде Најдоска,со адреса на ул.„Шар Планина“ бр.10 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

55. Зоран Василески, со адреса на ул.„Кеј 4-ти Јули“ бр.7 Прилеп, вработен/а во 

Јавна општинска установа Градска библиотека БОРКА ТАЛЕСКИ Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
56. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

57. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1504 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1504 се именува лицето Гоце 

Кузманоски со адреса на ул.„Никола Тесла “ бр.13 Прилеп,  вработен/а во Основно училиште 

„Исмаил Ќемали“ с.Црнилиште  Долнени  
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1504 се именува 
лицето Ванчо Спиркоски, со адреса на ул.„Никола Тесла “ бр.26 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1504 се именуваат лицата:  

249. Менде Богески, со адреса на ул.„Пере Тошев“ бр.3 Прилеп, вработен/а во 
ЈП  за просторни и урбанистички планови - Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

250. Наташа Андреевска, со адреса на ул.„Никола Тесла“ бр.4 Прилеп, 
вработен/а во Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

251. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

252. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1504 се именуваат лицата: 
 

58. Златко Китаноски,с.Тројкрсти, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
 
 

59. Натали Павлоска, со адреса на ул.„Кузман Шапкарев“ бр.3 Прилеп, вработен/а во 

Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

60. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

61. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1504 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1504 се именуваат лицата: 

107. СВЕТЛАНА НАЈДОСКА, С.ТРОЈКРСТИ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

110088..  ХРИСТИНА АЦЕСКА, С.ТРОЈКРСТИ, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1504 се именуваат лицата: 
 

 

11..  ЉУПЧО ПЕТРЕСКИ, С.ТРОЈКРСТИ, ВМРО-ДПМНЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  ТОНИ РЖАНИКОСКИ, С.ТРОЈКРСТИ, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

598 

 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик член  на избирачкиот одбор        НАТАЛИ ПАВЛОСКА             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
МАРТИНА ЦВЕТКОСКА РИСТЕСКА  , ул.„БУ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  “ бр.29  Прилеп, вработен/а  ООУ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот ЗАМЕНИК  ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1505 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1505 се именува лицето 

Благица Кусеска со адреса на ул.„Кеј 9-ти Септември “ бр.85 Прилеп,  вработен/а во Општинско 

основно училиште Кочо Рацин   Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1505 се именува 
лицето Емил Димоски, со адреса на ул.„Ице Балкански “ бр.12 Прилеп, вработен/а во Општинско 
основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1505 се именуваат лицата:  

253. Верица Думбалоска, со адреса на ул.„11-ти Октомври“ бр.55 Прилеп, 
вработен/а во Општинско основно училиште  Добре Јовановски  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

254. Валентин Стеваноски, со адреса на ул.„Браќа Талески“ бр.23 Прилеп, 
вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

255. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

256. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1505 се именуваат лицата: 
 

62. Ацо Дебрешлиоски,с.Чепигово, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

63. Снежана Котеска, со адреса на ул.„1-ти Октомври“ бр.1 Прилеп, вработен/а во ЈП 

за стопанисување со државни шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

64. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

65. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1505 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1505 се именуваат лицата: 
 

11..  ДАНИЕЛ БОГОЕСКИ С.ЧЕПИГОВО,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  БИЉАНА ДЕБРЕШЛИОСКА С.ЧЕПИГОВО____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1505 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЗЛАТКО ТРПКОСКИ С.ЧЕПИГОВО,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  МАРИЈАН ТАЛЕСКИ С.ЧЕПИГОВО  ,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1506 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1506 се именува лицето 

Оливера Ристеска со адреса на ул.„Панде Чесноска “ бр.11 Прилеп,  вработен/а во Средно 

општинско училиште Орде Чопела Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1506 се именува 
лицето Валентина Дамеска, со адреса на ул.„Прилепски Бранители“ бр.19 Прилеп, вработен/а во 
Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1506 се именуваат лицата:  
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257. Методија Ристески, со адреса на ул.„Прилепски Бранители“ бр.75 Прилеп, 
вработен/а во Средно општинско училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

258. Стеван Димески, со адреса на ул.„Круме Јоскоски“ бр.32 Прилеп, 
вработен/а во Основно училиште „Исмаил Ќемали“ с.Црнилиште  Долнени 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

259. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

260. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1506 се именуваат лицата: 
 

66. Љубица Силјаноска, со адреса на ул.„Архиепископ Доситеј“ бр.2 Прилеп, 
вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

67. Васе Јованоска, со адреса на ул.„Круме Јаскоски“ бр.36 Прилеп, вработен/а во 

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
68. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

69. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

605 

 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  

 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1506 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1506 се именуваат лицата: 
 

11..  НИКОЛЧЕ МИРЧЕВСКИ С.АЛИНЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..   ПАВЛИНА КОТЕСКА С.АЛИНЦИ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1506 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  БЛАГОЈЧЕ СТАНКОСКИ С.АЛИНЦИ,ПРИЛЕП ,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  АНТОНИО СТОЈАНОСКИ С.АЛИНЦИ    
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на 26.08.2021 година го  доставува 
следното  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1507 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1507 се именува лицето Даниел 

Темелкоски со адреса на ул.„Љубе Грујоски “ бр.58 Прилеп,  вработен/а во Јавна установа 

Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1507 се именува 
лицето Билјана Мојсоска, со адреса на ул.„Кресненско Востание“ бр.8 Прилеп, вработен/а во 
Детска градинка БУБА МАРА на Општина Аеродром 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1507 се именуваат лицата:  

261. Сојна Димовска, со адреса на ул.„Поп Аврамија“ бр.39 Прилеп, вработен/а 
во Средно општинско училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 

262. Соња Секулоска, со адреса на ул.„Зеленгора“ бр.11 Прилеп, вработен/а во 
Детска градинка Наша Иднина Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

263. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

264. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1507 се именуваат лицата: 
 

70. Жарко Николоски, со адреса на ул.„Поп Аврамија“ бр.175 Прилеп, вработен/а во 
ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта 
Македонијапат - Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

71. Александар Стојкоски, со адреса на ул.„Поп Аврамија“ бр.155 Прилеп, вработен/а 

во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

72. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 

73. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно 
 

Број 11-1103/ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 
Валентин Божиноски 

во Прилеп 26.08.2021  
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 Членови на ОИК 
М.П. 

                      1.        Александар Мирчески 

                       2.        Валентина Недеска  

                       3.       Ирена Дамеска 

                       4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор ДИМЧО НАУМЧЕСКИ на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ЗЛАТКО КУЗМАНОСКИ  
УЛ. ОКТОМВРИСКА 28,  ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
претседател    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор СИМОНА ЧУПЕТРЕСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по барање на политичка партија, се именува / избира лицето : ДРАГИЦА МЛАДЕНОВИЌ 
УЛ.ИЛКА ПРИСАЃАНКА 27,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1507 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1507 се именуваат лицата: 
 

11..  ВАСКО НЕДЕЛКОСКИ С.БОНЧЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  СИМОНА ЧУПЕТРЕСКА УЛ. ЗЕЛЕНИК БР.2/3, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1507 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

11..  ВВААННЕЕ  ВВЕЕЛЛЈЈААННООССКК  СС..ББООННЧЧЕЕ,,ППРРИИЛЛЕЕПП,,ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЈОВАН СТОЈАНОСКИ  УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.40,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1520 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1520 се именува лицето ГОРДАНА 
ВЕЛЈАНОСКА од Прилеп, ул КРУМЕ КЕПЕСКИ бр. 63,  вработен/а во Јавна установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1520 се именува лицето 
ВЛАДИМИР КАРАЏОСКИ од Прилеп, ул САМОИЛОВА бр. 7,  вработен/а во Јавна научна установа Институт за 
старословенска култура Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1520 се именуваат лицата: 

 73. ЉУПЧО МИХАЈЛОСКИ ул. САМОИЛОВА бр. 1 Прилеп, вработен/а во Општинско основно училиште 
Кире Гаврилоски  - Јане  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 7744..  ХРИСТИНА КОТЕСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 14 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1520 се именуваат лицата: 

 229. ПЕЦЕ БАЛАБАНОСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 14 Прилеп, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација 
Прилеп. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

230. ЕЛИЗАБЕТА ТОШЕСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 14 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
231. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
232. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1520 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1520 се именуваат лицата: 
 

11..  СТОЈО ПЕТКОСКИ С.ДУЊЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЃОРЃЕ КОНЕСКИ УЛ.ТЕТОВСКА БР.4, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1520 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ДАВИД ОРДАНОСКИ С.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  РИСТЕ ЈОШЕСКИ  УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.94,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

617 

 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1520 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1520 се именуваат лицата: 
 

33..  СТОЈО ПЕТКОСКИ С.ДУЊЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ЃОРЃЕ КОНЕСКИ УЛ.ТЕТОВСКА БР.4, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1520 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ДАВИД ОРДАНОСКИ С.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  РИСТЕ ЈОШЕСКИ  УЛ.МАКСИМ ГОРКИ БР.94,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1521 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1521 се именува лицето ОГНЕН 
ТУТЕСКИ од Прилеп, ул БОРКА СТЕВАНОСКИ бр. 58,  вработен/а во Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје-Машински факултет. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1521 се именува лицето 

ЕЛИЗАБЕТА АНГЕЛЕСКА-АТАНАСОСКА од Прилеп, ул ТАЛЕ ХРИСТОВ бр. 1,  вработен/а во Универзитет 
Св.Климент Охридски Битола.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1521 се именуваат лицата: 
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 75. КИРЕ ЈОНОСКИ ул. АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ бр. 25 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 7766..  МИЛИЦА ЈОВЕСКА ул. БОРКА СТЕВАНОСКИ бр. 33 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1521 се именуваат лицата: 

 233. ВЕЛЈАН ЦВЕТКОСКИ с. Кален, вработен/а во ЈКП “Комуналец“ - Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

234. ТАТЈАНА СТОЈЧЕСКА ул. БОРКА СТЕВАНОСКИ бр. 24 Прилеп, вработен/а во Општина Охрид 
Охрид.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
235. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
236. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1521 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1521 се именуваат лицата: 
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11..  ЉУБЕ РИСТЕСКИ   УЛ.ОКТОМВРИСКА                            БР.18,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ВЕЛЈАН ЦВЕТКОСКИ КАЛЕН____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1521 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ЦВЕТЕ ДИМОСКИ УЛ.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  РИСТЕ БЕГОСКИ  УЛ.ИЛИЈА ИГЕСКИ БР.15,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик член на избирачкиот одбор ТАТЈАНА СТОЈЧЕСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ВЕСНА ГАГАЛЕСКА  УЛ. 
АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ 116, ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
заменик член  

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор КИРЕ ЈОНОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: кандидат на советничка листа, се именува / избира лицето : СТОЈАН ЗДРАВЕСКИ  УЛ. РИСТЕ 
СЕКИРЧАНЕЦ 1,  ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  ПРИЛЕП 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
член  

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор ВЕЛЈАН ЦВЕТКОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: ангажиран од администрација, се именува / избира лицето : МАРИНЕЛА НИКОЛОСКА 
УЛ.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ 189,  СДСМ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот  
член    

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

625 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 24.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  

Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1521 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1521 се именуваат лицата: 
 

33..  ЉУБЕ РИСТЕСКИ   УЛ.ОКТОМВРИСКА                            БР.18,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ВЕЛЈАН ЦВЕТКОСКИ КАЛЕН____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1521 се именуваат лицата: 
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  МАРИНЕЛА ДИМОСКА УЛ.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  РИСТЕ БЕГОСКИ  УЛ.ИЛИЈА ИГЕСКИ БР.15,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1522 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1522 се именува лицето НАДЕ 
ТРАЈКОСКА од Прилеп, ул КИРО ЌОСОСКИ бр.8,  вработен/а во Средно општинско училиште економско-
правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1522 се именува лицето 

МАРИНКО ШЛАКЕСКИ од Прилеп, ул СВ.НАУМ ОХРИДСКИ бр. 9,  вработен/а во Средно општинско училиште 
Гимназија Мирче Ацев  Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1522 се именуваат лицата: 

 77. ВЛАДО ЧАКАРОСКИ ул. СОТКА ЃОРЃИОСКИ бр. 30 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 7788..  НАТАША СТЕВАНОСКА ул. СВ.НАУМ ОХРИДСКИ бр. 26 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1522 се именуваат лицата: 

 237. ИЛЕ НИКОЛОСКИ ул. КИРО ЌОСОСКИ бр.4, вработен/а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
238. НАТАША МИТКОВСКА ул. МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО бр. 56 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ 

Општа болница Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
239. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
240. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
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((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1523 

 
За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1523 се именува лицето ЉУПЧО 
ВЕЛКОСКИ од Прилеп, ул КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр.252,  вработен/а во Општинско основно училиште Блаже 
Конески Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1523 се именува лицето 

МАРИНА ДИМОВСКА од Прилеп, ул КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 292,  вработен/а во Средно општинско 
училиште Ѓорче Петров Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1523 се именуваат лицата: 

 79. НАТАША ЗАБРЧАНЕЦ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 152 Прилеп, вработен/а во Општинско основно 
училиште Кирил и Методиј с.Канатларци Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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 8800..  СНЕЖАНА АНЃЕЛЕСКА ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 334 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
Борка Талески Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1523 се именуваат лицата: 

 241. ХАРИ КАРАЏОСКИ ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр.160, вработен/а во Министерство за финансии - 
Управа за јавни приходи. 

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

242. БЛАГОЈА КРСТЕСКИ ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 15 Прилеп, вработен/а во Средно општинско 
училиште Ристе Ристески - Ричко Прилеп.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
243. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
244. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1523 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1523 се именуваат лицата: 

11..  БРАНКО СТОЈАНОСКИ УЛ.КРУШЕВИЦА,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  СТОЈАН РИСТЕСКИ  С.ВИТОЛИШТЕ. ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1523 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  НИКОЛЧЕ РИСТЕВСКИ С.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ВЛАТКО РУСЕСКИ   УЛ.РОМАНИЈА БР.2,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 
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                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1523 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1523 се именуваат лицата: 

33..  БРАНКО СТОЈАНОСКИ УЛ.КРУШЕВИЦА,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  СТОЈАН РИСТЕСКИ  С.ВИТОЛИШТЕ. ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1523 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  НИКОЛЧЕ РИСТЕВСКИ С.БЕРОВЦИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ВЛАТКО РУСЕСКИ   УЛ.РОМАНИЈА БР.2,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 26/08/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1524 
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За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1524 се именува лицето БИЛЈАНА 
СТАНКОСКА од Прилеп, ул КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр.7,  вработен/а во Средно општинско училиште економско-
правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп. 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1524 се именува лицето 

МАРИНА ПОПОСКА од Прилеп, ул БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 37,  вработен/а во Средно општинско 
училиште Гимназија Мирче Ацев  Прилеп.  
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1524 се именуваат лицата: 

 81. МАРТИНА ЦВЕТКОСКА-РИСТЕСКА ул. БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 29 Прилеп, вработен/а во 
Општинско основно училиште  Климент Охридски   Прилеп. 
  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 8822..  ВИКТОР ВЕЛЈАНОСКИ ул. ЈАНЕ САНДАНСКИ бр. 42 Прилеп, вработен/а во Централно основно 
училиште  Лирија с. Житоше.  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

33..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1524 се именуваат лицата: 

 245. СТЕВАН ХАЏИМИТРЕСКИ ул. БОРКА ЛЕВАТА бр. 15, вработен/а во Агенција за вработување на 
Република Северна Македонија. 
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своерачен потпис на именуваното лице:   

 

246. ВАСКО СМИЛЕСКИ ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр. 50 Прилеп, вработен/а во Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Република Македонија.   

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
247. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
248. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број _______________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021г. 
                                           Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

                          Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1525 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1525 се именува лицето МАЈА 
ЏОПА, ул. ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 32, вработен-а во Општинско основно училиште  Климент 
Охридски   Прилеп 
      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1525  се именува лицето 
ТАТЈАНА ГНИП-КАТАРОСКА ул. 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА Бр. 8,  вработен-а во  ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1525  се именуваат лицата: СОЊА 
ДИМИТРИЈОСКА, ул. 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр.76, вработен-а во Основно училиште Пецо Даскалот 
с.Долнени 
                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ГОЦЕ БУНЕСКИ, ул. 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 40 вработен-а во ЈКП Средно општинско училиште 
економско-правно-трговско училиште Кузман Јосифовски-Питу Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
69. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
70. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1525 се именуваат лицата: 

ТРАЈЧЕ ЈАНЕСКИ, УЛ. 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр.48,  вработен-а  во ЈП за стопанисување со државни 
шуми Македонски шуми Скопје 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

СНЕЖАНА ПЕРЕСКА, ул. ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 3,  вработен-а во СОУ Ѓорче Петров Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
249. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
250. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1525 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1525 се именуваат лицата: 
 

11..  АЛЕКСАНДАР ЈОНЗОСКИ С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  САШО ДАСКАЛОСКИ УЛ.ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ  БР.36А  ПРИЛЕП ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1523 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  ДАРКО ЈОНЗОСКИ С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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22..  МИТРЕ РУСЕСКИ   УЛ.РОМАНИЈА БР.2,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1525 
 

 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1525 се именуваат лицата: 
 

33..  АЛЕКСАНДАР ЈОНЗОСКИ С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  САШО ДАСКАЛОСКИ УЛ.ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ  БР.36А  ПРИЛЕП ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1523 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  ДАРКО ЈОНЗОСКИ С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  МИТРЕ РУСЕСКИ   УЛ.РОМАНИЈА БР.2,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1526 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1526 се именува лицето ГОРДАНА 
МАКАЛОСКА, ул. КРАГУЕВАЧКА бр. 49, вработен-а во ООУ Климент Охридски Прилеп 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1526  се именува лицето 
ГОРДАНА СТОЈАНОСКА ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр.14 ,  вработен-а во  ООУ Добре Јованоски Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1526  се именуваат лицата: 
АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕСКИ, ул. ПЕРЕ ТОШЕВ бр.14, вработен-а во МФ Царинска Управа Прилеп 

                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

БОРЕ МОМИРОСКИ, ул. САМОИЛОВА бр. 7, вработен-а во Агенција за катастар на недвижности Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
71. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
72. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1526 се именуваат лицата: 

НАДА БОШЕСКА, УЛ. САМОИЛОВА бр. 5,  вработен-а  во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

РУБИНЧО ИЛИОСКИ, ул. КРУМЕ КЕПЕСКИ бр.1 ,  вработен-а во ЈКП Пазари – Прилеп Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
251. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
252. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1527 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1527 се именува лицето МИТРЕ 
ПАШОВСКИ, ул. САВКА МАНЕСКА бр. 38, вработен-а во ЈП за стопанисување со државни шуми Македонски 
шуми Скопје 

      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1527  се именува лицето 
АЛЕКСАНДРА ЈОЛЕСКА ЏИНГОСКА ул. ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ бр.4 ,  вработен-а во  Општинско основно училиште 
Рампо Левката Прилеп                                                                                      

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1527  се именуваат лицата: ЈАСНА 
ХРИСТОСКА, ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ  бр.16, вработен-а во Општина Прилеп 

                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

КУЛЕ МИТАНОСКИ, ул. САВКА МАНЕСЕКА бр. 000, вработен-а во ЈП за стопанисување со државни шуми 
Македонски шуми Скопје 
                                                              ( ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
73. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
74. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1527 се именуваат лицата: 

ТРАЈКО ДОЈКОСКИ, УЛ. МАНЧУ МАТАК бр. 000,  вработен-а  во ЈП за стопанисување со државни шуми 
Македонски шуми Скопје 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

КРСТЕ МИТРЕСКИ, ул. МИТРЕ БАЛЕСКИ бр.00 ,  вработен-а во ЈП за стопанисување со државни шуми 
Македонски шуми Скопје 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
253. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
254. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1527 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1527 се именуваат лицата: 
 

11..  ПЕТАР ЧАКРЕСКИ С.ВИТОЛИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ВЕСКО      ДРЕНОСКИ                           С.ВИТОЛИШТЕ ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1527 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  МИЦЕ ВЕЉАНОСКИ УЛ.ВИТОЛИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  РОБЕРТ РИСТЕСКИ   С.ВИТОЛИШТЕ 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
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 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1527 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1527 се именуваат лицата: 
 

33..  ПЕТАР ЧАКРЕСКИ С.ВИТОЛИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  ВЕСКО      ДРЕНОСКИ                           С.ВИТОЛИШТЕ ____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1527 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  МИЦЕ ВЕЉАНОСКИ УЛ.ВИТОЛИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

44..  РОБЕРТ РИСТЕСКИ   С.ВИТОЛИШТЕ 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1528 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1528 се именува лицето 
АЛЕКСАНДАР БОГДАНОСКИ, ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 37, вработен-а во Јавна научна установа Институт 
за старословенска култура Прилеп 
      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1528  се именува лицето 
КАТЕРИНА ЈОШЕВСКА ул. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Бр. 439,  вработен-а во  Општинско основно училиште 
Рампо Левката Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1528  се именуваат лицата: ИВАН 
ПЕТЕЈЧУК, ул. РЕПУБЛИКАНСКА бр.12, вработен-а во Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 
                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

ПЕТАР МИРЧЕСКИ, ул. Александар Македонски бр. 473 вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
75. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
76. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1528 се именуваат лицата: 

НАТАША ХАЏИ-СПИРОСКА, УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ бр. 2,  вработен-а  во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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МИРА БОГДАНОСКА, ул. КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 37,  вработен-а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
255. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
256. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7 
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член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1528 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1528 се именуваат лицата: 
 

11..  ЃОРЃИ ЧАКРЕВСКИ С.ПОЛЧИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

22..  ЛИЛЈАНА СЛАБИЃОРЕСКА УЛ.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА    БР.67, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1528 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

11..  АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ УЛ.ВАСИЛЕ ПАВЛЕСКИ ЏГУРЕ БР.47 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

22..  МАРИЈА СТЕПАНОСКА УЛ.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ  БР.108,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија ПРИЛЕП до Државната изборна комисија на ден 07/09/2021 година го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ 1528 

 
 
За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1528 се именуваат лицата: 
 

33..  ЃОРЃИ ЧАКРЕВСКИ С.ПОЛЧИШТЕ,ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:   

44..  ЛИЛЈАНА СЛАБИЃОРЕСКА УЛ.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА    БР.67, ПРИЛЕП____  

СДСМ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број 1528 се именуваат лицата: 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

33..  АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ УЛ.ВАСИЛЕ ПАВЛЕСКИ ЏГУРЕ БР.47 ПРИЛЕП,ВМРО-ДПМНЕ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

44..  МАРИЈА СТЕПАНОСКА УЛ.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ  БР.108,  ПРИЛЕП 
СДСМ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 

општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 

Број 11-03/ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп,07.09.2021г. 
                                    Валентин Божиноски 
 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
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М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

  

 
Образец број 7 

член 37 став (2) точка 1 и член 38  
од Изборниот законик 

 
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 

изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  07.09.2021, го  доставува 
следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  
ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ    1529 

 
 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1529 се именуваат лицата: 

 
 
109. МАРИЈА ШАОСКА, С.ПОЛЧИШТЕ, ВМРО-ДПМНЕ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

111100..  ЛАДО ТРАЈКОСКИ, УЛ.ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ 308В, СДСМ  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
 
 
 
За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1529 се именуваат лицата: 
 

 
 

11..  КРСТЕ ИВАНОСКИ, С.ПОЛЧИШТЕ, ВМРО-
ДПМНЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  
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своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

  

22..  КРСТЕ ПРОЈКОСКИ, УЛ.НИКОЛА КАНЧУЛЕВ 90, СДСМ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

 
 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

Број 11-03/ 

 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 07.09.2021г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 

 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 
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член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 
 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски  и членовите Александар Мирчески, Валентина Недеска, 
Ирена Дамеска и Гоце Илиески 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 заменик претседател на избирачкиот одбор МАРИЧЕ КУСИБОЈОВСКА на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се именува / избира лицето : ВАЛЕНТИНА ДУКОСКА  
УЛ. НИЛ АМСТРОНГ 12,  ООУ МИРЧЕ АЦЕВ С.ЛАЖАНИ, ДОЛНЕНИ 

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,  ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот   
заменик претседател  

_____________________________________ 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
   Бр. 
 

Во Прилеп 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                       Валентин Божиноски 
М.П.   

   
   
   

ЧЛЕНОВИ 

1. ААллееккссааннддаарр  ММииррччеессккии  
2. ВВааллееннттииннаа  ННееддеессккаа  
3. ИИррееннаа  ДДааммеессккаа    
4. ГГооццее  ИИллииеессккии  
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Образец број 7 
член 37 став (2) точка 1 и член 38  

од Изборниот законик 
 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската 
изборна комисија Прилеп до Државната изборна комисија на ден  26.08.2021, го  доставува 
следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ ВО ИЗБИРАЧКИ ОДБОР  

ЗА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ  1529 
 

За Претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1529 се именува лицето МАРИЈА 
МАРКОСКА ТРАЈАНОСКА, ул. АНДОН СЛАБЕЈКО бр. 170, вработен-а во Општина Прилеп 
      ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
За Заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 1529  се именува лицето 
МАРИЧЕ КУСИБОЈОВСКА ул. АНДОН СЛАВЕЈКО Бр. 150,  вработен-а во  Општинско основно училиште Рампо 
Левката Прилеп 

                                                                                      
((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

За Членови на Избирачкиот одбор за избирачкото место број 1529  се именуваат лицата: НАУМ 
ЃОРЧЕСКИ, ул. БОРКА УТОТ бр.8, вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
                  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 

АЛЕКСАНДАР БАГЕСКИ, ул. БРАЌА БЕШИРОСКИ бр. 2 вработен-а во ЈКП - Водовод и канализација Прилеп 
ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
77. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
78. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  
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За Заменици членови на Избирачкиот одбор број  1529 се именуваат лицата: 

МОНИКА МИЦЕСКА, УЛ. АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 4,  вработен-а  во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп 
 

своерачен потпис на именуваното лице:  
 
 

 

КИРЕ ПИЖОВ, ул. БОРКА УТОТ бр. 8,  вработен-а во КП - Водовод и канализација Прилеп 
 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
257. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  ((ииммее  ии  ппррееззииммее,,  жжииввееааллиишшттее,,  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ооппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн))  

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
258. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    жжииввееааллиишшттее,,    ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ппооззиицциијјаа  оодд  ккааддее  ее  ппррееддллоожжеенн)) 

 
своерачен потпис на именуваното лице:  

 
 

 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на 
општината ПРИЛЕП и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 

 

Број ___________ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ на ОИК 

во Прилеп, 26.08.2021 г 
Валентин Божиноски 

(своерачен потпис) 

((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  )) 
 

 Членови на ОИК 
М.П. 

               1.        Александар Мирчески 

                2.        Валентина Недеска 

                3.        Ирена Дамеска 

                4.        Гоце Илиески 
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 (своерачен потпис) 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик член  на избирачкиот одбор         СИМОН ПАШОСКИ        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
РУБИН АТАНАСОСКИ  УЛ.РАДОВИШКА БР.8 , вработен/а во  ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик претседателот на избирачкиот одбор         СПАСЕ МИРЧЕВСКИ        на кого 

му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ДАНО МИСЕРЛИОСКИ,УЛ.НИКОЛА КАРАНДЖУЛОВ БР.69 , вработен/а во ОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  
С.РОПТОВО.   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член  на избирачкиот одбор    МАРЈАН РИСТЕСКИ        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
САШКО ЃОРЃИЕСКИ  ПРИЛЕП,  вработен/а во  ОСНОВЕН СУД  ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ЧЛЕН   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател  на избирачкиот одбор    СУЗАНА ЗДРАВЕСКА        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ХРИСТИНА БОЗОСКА НИКОЛОСКА   ,  вработен/а во  СОУЕПТУЦ КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ  ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател  на избирачкиот одбор    ЃОРЃИ МАНЧЕСКИ        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ПЕТАР БЕЛИСТОЈАНОСКИ ,  вработен/а во  СОУ Р.Р.РИЧКО   ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член  на избирачкиот одбор    ЖАРКО ДИМОСКИ        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : отсутен од државата  се именува / избира лицето : 
КИРО ТРПЕСКИ  ПРИЛЕП,  вработен/а во  ЈКП КОМУНАЛЕЦ   ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ЧЛЕН   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член  на избирачкиот одбор    ДИМИТАР ЃОРЃИЕВСКИ        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа,  се именува / избира 
лицето ДЕЈАН ТРАЈКОСКИ,  вработен/а во  ЈП за ПУП    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ЧЛЕН   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член  на избирачкиот одбор    ОЛИВЕР ДИМИТРИОСКИ        на кого му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : ангажиран доктор, се именува / избира лицето ТОНИ 
НИКОЛОСКИ,  вработен/а во  ООУ „Блаже Конески“ Прилеп    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ЧЛЕН   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател  на избирачкиот одбор    ЈАНЕ МАНТАРОСКИ   на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ДАРКО ТОДОРОСКИ,  вработен/а во  Општина Прилеп    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик член  на избирачкиот одбор    ИЛИЈА КОСТАДИНОСКИ   на кого му 

престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензија, се именува / избира лицето ЗОРАН 
ТАЛЕВСКИ,  вработен/а во  ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ВЛАТКО КОТЕСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                               (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
НИКОЛЧО ВАСИЛЕСКИ,  ул.„ БРАЌА МИЛАДИНОСКИ “ бр. 227 Прилеп, вработен/а ОПШТИНА ПРИЛЕП  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    РУБИН ЈОВАНОСКИ   на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : решение за изолација, се именува / избира лицето 
ОРДЕ ЈOНЕСКИ,  вработен/а во  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател на избирачкиот одбор    ЦАНЕ АЏИОСКИ   на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
МИЛЧО ПРИСАЃАНЕЦ,  вработен/а во  ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ДАРЕ ГЛИГОРОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини од работа    се именува / избира 
лицето : ДРАГИ КОТЕСКИ,  ул.„ БРАТСТВО ЕДИНСТВО “ бр. 18 Прилеп, вработен/а ЈКП КОМУНАЛЕЦ 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател на избирачкиот одбор    ИГОР РИСТЕСКИ   на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : вработен во МТВ, се именува / избира лицето САШО 
ЃОРЃИЕСКИ,  вработен/а во  ЈКП ПАЗАРИ ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ЗЛАТКО КОЛАРОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ЦАНЕ ОГЕНОСКИ,  ул.„ МОША ПИЈАДЕ “ бр.27 Прилеп, вработен/а ЈКП КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик член на избирачкиот одбор   СЕЛАЕДИН ЛИКМАНСКИна кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ИГОРЧЕ БАРАКОСКИ,  вработен/а во  ОУ ПЕЦО ДАСКАЛОТ С.ДОЛНЕНИ     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  ЗАМЕНИК  ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член на избирачкиот одбор   МИМОЗА КОНЕСКА на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : надвор од државата, се именува / избира лицето 
ИВAНА АЦЕСКА,  вработен/а во  ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК“ ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател на избирачкиот одбор   ФИЛИП КЕДИОСКИ на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ПЕТАР НИКОЛОСКИ,  вработен/а во  СОУ „РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО“ ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ПРЕТСЕДАТЕЛ  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407 
На местото на  претседател на избирачкиот одбор   ЛИДИЈА ТРЕНКОСКА на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ЕМИЛИЈА ХАЏИРИСТЕСКА,  вработен/а во  ДЕТСКА ГРАДИНКА НАША ИДНИНА ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ПРЕТСЕДАТЕЛ  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412 
На местото на  член на избирачкиот одбор   АНГЕЛА ФИЛИПОСКА КОЦЕВСКИ на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ТАТЈАНА ТАСЕВСКА,  вработен/а во  СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член на избирачкиот одбор   ДРАГИЦА НИЧА  на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ЖИВКА КАРАЛИОСКА,  вработен/а во  ООУ КОЧО РАЦИН ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417 
 
На местото    заменик член   на избирачкиот одбор          ВЕСНА ДИМОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира лицето : 
БЛАГИЦА ЧАТЛЕСКИ,  ул.„ ЦАНЕ ИЛИОСКИ “ бр. 23 Прилеп, вработен/а ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЛЕП  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

683 

 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор     ЉУБЕ РИСТЕСКИ                 на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
СРЕБРЕ СТЕФАНОСКИ,  ул.„ ОРДЕ ТОДОРОСКИ-ШЕМКО “ бр. 33 Прилеп, вработен/а ДСУ СПОРТСКА 
АКАДЕМИЈА   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

684 

 

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател  на избирачкиот одбор   ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА  на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : специјализација, се именува / избира лицето МАЈА 
КУЗМАНОСКА,  вработен/а во  ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ПРЕТСЕДАТЕЛ  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

685 

 

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          БИЛЈАНА ЧАПРАГОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ГАБРИЕЛА ЗЛАТЕСКА,  ул.„ ПАВЕЛ ШАТЕВ “ бр.29 Прилеп, вработен/а АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

686 

 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член на избирачкиот одбор   ТАТИЈАНА СПАСЕСКА  на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ВЕРА ЗДРАВЕСКА,  вработен/а во  ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    ЧЛЕН  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

687 

 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1430 
На местото на  заменик член   на избирачкиот одбор   ЗДРАВКО КАРАНФИЛОСКИ  на кого му 

престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
МИЛЕ МИШКОСКИ,  вработен/а во  ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    заменик член  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

688 

 

                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431 
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор         СЛАВИЦА РОЧЕСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
МАРИНА КАЛЕВСКА, вработен/а во ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431 
 
На местото на претседателот на избирачкиот одбор       МАРИНА КАЛЕВСКА       на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
БИЛЈАНА НАСТЕСКА, УЛ.„ НАНЕ НАУМОСКИ БР.9 ПРИЛЕП, вработен/а во ОПШТИНА  ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          ВЕСЕЛА ЗДРАВЕСКА                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини живеалиште во Скопје    се именува / избира лицето : 
БИЛJАНА ТРОМПЕСКА,  ул.„ БИТОЛСКА “ бр 16 Прилеп, вработен/а ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ ПРИЛЕП  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор         ЈАСМИНА РИСТЕСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
АНГЕЛА ТОДОРОСКА,  ул. „БОРКА СПИРКОСКИ ’ БР.4 ПРИЛЕП  вработен/а во  МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ –УЈП    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор         ЈАСМИНА РИСТЕСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
АНГЕЛА ТОДОРОСКА,  ул. „БОРКА СПИРКОСКИ ’ БР.4 ПРИЛЕП  вработен/а во  МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ –УЈП    

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1437 
 
На местото    заменик член   на избирачкиот одбор          ГОЦЕ ЦВЕТАНОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ДЕЈАН СТЕРЈОВСКИ,  ул.„ КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЧ“ бр.19 Прилеп, вработен/а ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ 
АЦЕВ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1437 
 
На местото член  на избирачкиот одбор                      НИКОЛИНА ДИМОСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
АНЕТА ТАНЕВСКИ, ул.„КЕЈ 19 ТИ  СЕПТЕМВРИ“ бр.2 Прилеп, вработен/а во  ООУ.Добре Јованоски Прилеп...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1437 
 
На местото член  на избирачкиот одбор                      НИКОЛИНА ДИМОСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
АНЕТА ТАНЕВСКИ, ул.„КЕЈ 19 ТИ  СЕПТЕМВРИ“ бр.2 Прилеп, вработен/а во  ООУ.Добре Јованоски Прилеп...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

696 

 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1437 
На местото на  заменик член   на избирачкиот одбор   МИЦЕ ШЕМКОСКИ  на кого му престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
ГОЦЕ ЦВЕТАНОСКИ,  вработен/а во  ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП     

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот    заменик член  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ГОЦЕ ТРАЈКОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини починат    се именува / избира лицето : ТОНИ 
ЦВЕТКОСКИ,  ул.„ МИРЧЕ АЦЕВ “ бр.68 Прилеп, вработен/а ЈКП ПАЗАРИ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1441 
 
На местото претседател       на избирачкиот одбор          ЉУБЕН АДАМЧЕСКИ        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
МАРЈАН НАУМОВСКИ, ул.„ОРДЕ ТОДОРОСКИ -ШЕМКО“ бр.26  Прилеп, вработен/а во  СОУ  Ристе 
Ристески-Ричко Прилеп...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1441 
 
На местото претседател       на избирачкиот одбор          ЉУБЕН АДАМЧЕСКИ        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
МАРЈАН НАУМОВСКИ, ул.„ОРДЕ ТОДОРОСКИ -ШЕМКО“ бр.26  Прилеп, вработен/а во  СОУ  Ристе 
Ристески-Ричко Прилеп...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1441 
 
На местото    член   на избирачкиот одбор          ВИОЛЕТА ОГЊАНОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија    се именува / избира лицето : БИЛЈАНА 
ДАНЧЕВСКА,  ул.„ БОРКА МЕДАРОТ “ бр.1 Прилеп, вработен/а ДРЖАВЕН СТУДЕНСКИ ДОМ ОРДЕ ЧОПЕЛА 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1442 
 
На местото   член   на избирачкиот одбор                      ГОРДАНА СТОЈКОСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
ЕМИЛИЈА ЃОРЃИОСКА, ул.„ПАВЕЛ ШАТЕВ“ бр.40  Прилеп, вработен/а Економски факултет Прилеп...  
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((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1442 
 
На местото   член   на избирачкиот одбор                      ГОРДАНА СТОЈКОСКА        на кого му 

престанал 

(име и презиме) 
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
ЕМИЛИЈА ЃОРЃИОСКА, ул.„ПАВЕЛ ШАТЕВ“ бр.40  Прилеп, вработен/а Економски факултет Прилеп...  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1442 
 
На местото    заменик претседател   на избирачкиот одбор          ЖАРКО ТАСЕСКИ                на кого 

му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија    се именува / избира лицето : ВЛАТКО 
СЕКУЛОСКИ,  ул.„ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ бр.6 Прилеп, вработен/а ОУ ПЕЦО ДАСКАЛОТ С. ДОЛНЕНИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател    на избирачкиот одбор         ТОДОРКА ЛАШКОСКА                на 

кого му престанал 
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(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ГОРДАНА МАКАЛОСКА , ул.„КРАГУЕВАЧКА“ бр.49  Прилеп, вработен/а  ООУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото  заменик член   на избирачкиот одбор            МЕНЧЕ ЃОШЕСКА                на кого му 
престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
СНЕЖАНА БОШКОСКА , ул.„БОРКА ЛОПАЧ“ бр.38  Прилеп, вработен/а СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444 

 
На местото  заменик член   на избирачкиот одбор            МЕНЧЕ ЃОШЕСКА                на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето :  
СНЕЖАНА БОШКОСКА , ул.„БОРКА ЛОПАЧ“ бр.38  Прилеп, вработен/а СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                      
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1445 

 
На местото  претседател   на избирачкиот одбор              ЕЛИ ЛУЧЕСКА                на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :професионално усовршување во странство  се 
именува / избира лицето :  ВАЛЕНТИНА ЈОВЧЕСКА , ул.„МИРЕ ЦИЛКОСКИ“ бр.13  Прилеп, вработен/а ООУ 
СТРАШО ПИНЏУР С.МАЛО КОЊАРИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
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седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател   на избирачкиот одбор              ЕЛИ ЛУЧЕСКА                на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :професионално усовршување во странство  се 
именува / избира лицето :  ВАЛЕНТИНА ЈОВЧЕСКА , ул.„МИРЕ ЦИЛКОСКИ“ бр.13  Прилеп, вработен/а ООУ 
СТРАШО ПИНЏУР С.МАЛО КОЊАРИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   претседател   на избирачкиот одбор        СЛОБОДАНЧО РИСТЕСКИ             на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини   се именува / избира лицето :  
ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ  , ул.„КЕЈ 9 СЕПТЕМВРИ  “ бр.109  Прилеп, вработен/а ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател   на избирачкиот одбор        ПЕТРЕ ТАШКОСКИ             на кого му 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање  се именува / избира лицето 
:  ГОРЈАН ВАСИЛЕВСКИ  , ул.ИЛИЈА КОМПАНИОСКИ“ бр.40  Прилеп, вработен/а ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ 
ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниотзаменик  претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор       СИМОНА ЏАРТОВСКА БИЛЈАНОСКА                на кого 

му престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини  се именува / избира лицето :  
ВИОЛЕТА РИСТЕСКА  , ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ“ бр.7  Прилеп, вработен/а ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА  БОРКА 
ТАЛЕСКИ ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор       СИМОНА ЏАРТОВСКА БИЛЈАНОСКА                на кого 

му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини  се именува / 
избира лицето :  ВИОЛЕТА РИСТЕСКА  , ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ“ бр.7  Прилеп, вработен/а ЈЗУ ОПШТА 
БОЛНИЦА  БОРКА ТАЛЕСКИ ПРИЛЕП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор              ЛЕНЧЕ СРКЕСКА                          на кого му 

престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини  се именува / избира лицето :  
КЕТИ СПИРКОСКА, ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ“ бр.1  Прилеп, вработен/а Министерство за финансии..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор              ЛЕНЧЕ СРКЕСКА                          на кого му 

престанал 

(име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини  се именува / избира лицето :  
КЕТИ СПИРКОСКА, ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ“ бр.1  Прилеп, вработен/а Министерство за финансии..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
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4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          САШО ПУЦАКОСКИ                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини кандидат на советничка листа    се именува / избира 
лицето : БЛАГОЈА СЛИВОСКИ,  ул.„ БЛАГА РУЖЕТО “ бр.24 Прилеп, вработен/а ЈКП КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
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4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ГОЦЕ ПУЦАКОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ДУШАН НИКОЛОСКИ,  ул.„ БОШКО КОРЧАГИН “ бр.3 Прилеп, вработен/а AГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
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3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 28.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  член   на избирачкиот одбор   ЉУБИЦА ЈОВАНОСКА ПАШОСКА  на кого му 

престанал 

                                                                                                                                                                (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини, се именува / избира лицето 
МАРИЈА ТАЛЕСКА ЖОЛЧЕСКА ,  вработен/а во  СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ПРИЛЕП 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот   член  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 
 

Во Прилеп, 28.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
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2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор    ЛИЛЈАНА ЈАКОВОСКА              на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија  се именува / избира лицето : МАРИЈА 
ДАФОСКА, ул.„ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.56  Прилеп, вработен/а АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор    ЛИЛЈАНА ЈАКОВОСКА              на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија  се именува / избира лицето : МАРИЈА 
ДАФОСКА, ул.„ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.56  Прилеп, вработен/а АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател   на избирачкиот одбор          ЗЛАТКО ЈОЛЕСКИ                на кого 

му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини  се именува / избира лицето : 
АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОСКИ, ул.„ ПИРИНСКА “ бр.62  Прилеп, вработен/а НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИНА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател   на избирачкиот одбор          ЗЛАТКО ЈОЛЕСКИ                на кого 

му престанал 
   мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини  се именува / 

избира лицето : АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОСКИ, ул.„ ПИРИНСКА “ бр.62  Прилеп, вработен/а НУ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИНА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател   на избирачкиот одбор          РОЗИТА АТАНАСОСКА                на 

кого му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини  се именува / избира лицето : 
СЛАВИЦА НАУМЧЕСКА, ул.„ ЛЈУБЕН ЛАПЕ “ бр.18  Прилеп, вработен/а ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик претседател   на избирачкиот одбор          РОЗИТА АТАНАСОСКА                на 

кого му престанал 
    мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини  се именува / 

избира лицето : СЛАВИЦА НАУМЧЕСКА, ул.„ ЛЈУБЕН ЛАПЕ “ бр.18  Прилеп, вработен/а ООУ ДОБРЕ 
ЈОВАНОСКИ ПРИЛЕП. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          ВИОЛЕТА ЈОВАНОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини ангажиран доктор –дефицитарен лекар  се именува / 
избира лицето : ГАБРИЕЛА ЈОСИФОСКА ДИМЕСКА, ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.63  Прилеп, вработен/а 
ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

726 

 

   
ЧЛЕНОВИ 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          ВИОЛЕТА ЈОВАНОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини ангажиран доктор –дефицитарен лекар  се именува / 
избира лицето : ГАБРИЕЛА ЈОСИФОСКА ДИМЕСКА, ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.63  Прилеп, вработен/а 
ООУ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          БОЈАН ВАСИЛЕСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини престанок на работен однос   се именува / избира 
лицето : АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ, ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.120  Прилеп, вработен/а НУКЦ МАРКО 
ЦЕПЕНКОВ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор          НАТАША ВАСИЛЕСКА                на 

кого му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : 
БИЛЈАНА ТРЧКОСКА, ул.„ МИТКО ЦВЕТАНОСКИ “ бр.22  Прилеп, вработен/а ООУ ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ 
С.ОБРШАНИ.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

729 

 

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          БОЈАН ВАСИЛЕСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини престанок на работен однос   се именува / избира 
лицето : АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ, ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.120  Прилеп, вработен/а НУКЦ МАРКО 
ЦЕПЕНКОВ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор      ОЛГА ДАМЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија   се именува / избира лицето : ЛИДИЈА 
КИТАНОСКА, ул.„ МИТКО ЦВЕТАНОСКИ “ бр.93 Прилеп, вработен/а ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА БОРКА 
ТАЛЕСКИ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик член   на избирачкиот одбор          ЗОРА БОЖИНОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија   се именува / избира лицето : ЕЛИЗАБЕТА 
ЈОЛЕСКА,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.156 Прилеп, вработен/а ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

732 

 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор      ОЛГА ДАМЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини пензија   се именува / избира лицето : ЛИДИЈА 
КИТАНОСКА, ул.„ МИТКО ЦВЕТАНОСКИ “ бр.93 Прилеп, вработен/а ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА БОРКА 
ТАЛЕСКИ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

733 

 

 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор          НИКОЛЧЕ ДОШЛАКОСКИ                

на кого му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини отсутен во странство и отказ од работа    се именува / 
избира лицето : НИКОЛА ДИМЕСКИ,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.63 Прилеп, вработен/а ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

734 

 

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор          ХУСЕЈИН МЕМИШОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ЈОВИЦА ТАЛЕСКИ,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.110 Прилеп, вработен/а  ЈКП КОМУНАЛЕЦ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

735 

 

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член  на избирачкиот одбор          ХУСЕЈИН МЕМИШОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ЈОВИЦА ТАЛЕСКИ,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.110 Прилеп, вработен/а  ЈКП КОМУНАЛЕЦ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

736 

 

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          ТРАЈЧЕ КАТАРОСКИ                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира лицето : 
ЗОРАН АТАНАСОСКИ,  ул.„ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ “ бр. 21 Прилеп, вработен/а ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

737 

 

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          ГОРАСТ НИКОЛОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини вработен во Државен завод за ревизија се именува / 
избира лицето : КИРО ЈОВАНОСКИ,  ул.„ МАРКО ДЕСПОТОСКИ “ бр.17 Прилеп, вработен/а ЗАВОД И МУЗЕЈ 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик  член  на избирачкиот одбор        НАТАЛИЈА АЦЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  професионално усовршување во странство     се 
именува / избира лицето : ПАЦЕ ЈОРДАНОСКА,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.157 Прилеп, вработен/а  
ОСНОВЕН СУД   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик  член  на избирачкиот одбор          НАТАЛИЈА АЦЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  професионално усовршување во странство     се 
именува / избира лицето : ПАЦЕ ЈОРДАНОСКА,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.157 Прилеп, вработен/а  
ОСНОВЕН СУД   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          ДИМИТАР ИВАНОСКИ                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини доктор-ангажиран во Болница се именува / избира 
лицето : ПАНЧЕ ПАНОСКИ,  ул.„ БОШКО КОРЧАГИН “ бр.30 Прилеп, вработен/а СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател   на избирачкиот одбор          ИВАН АТАНАСОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира лицето : 
БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.26 Прилеп, вработен/а  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА  
БОРКА ТАЛЕСКИ   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседател   на избирачкиот одбор          ИВАН АТАНАСОСКИ                на кого му 

престанал 
     мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира 

лицето : БЛАГОЈА ЃОРЃИЕСКИ  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр.26 Прилеп, вработен/а  ЈЗУ ОПШТА 
БОЛНИЦА  БОРКА ТАЛЕСКИ   ПРИЛЕП. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик член   на избирачкиот одбор          СНЕЖАНА КОТЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                                    

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира лицето : 
СОЈНА ТАЛЕСКА  С.ЧЕПИГОВО, вработен/а  ОУ ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА  ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

744 

 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  заменик член   на избирачкиот одбор          СНЕЖАНА КОТЕСКА                на кого му 

престанал 
  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини се именува / избира 

лицето : СОЈНА ТАЛЕСКА  С.ЧЕПИГОВО, вработен/а  ОУ ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА  ДЕБРЕШТЕ ДОЛНЕНИ.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          СТЕВАН ДИМЕСКИ                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВЕЛЈАН ЃОРЃИОСКИ,  вработен/а ЈКП КОМУНАЛЕЦ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          СТЕВАН ДИМЕСКИ                на кого му престанал 

                                                                                                                                                                                  

(име и презиме)
 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВЕЛЈАН ЃОРЃИОСКИ,  вработен/а ЈКП КОМУНАЛЕЦ  ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          ДАНИЕЛ ТЕМЕЛКОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ДИМЧО НАУМЧЕСКИ, ул.„ ЛЈУБЕН ЛАПЕ “ бр.18  Прилеп, вработен/а  ООУ  БЛАЖЕ КОНЕСКИ   ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    претседател   на избирачкиот одбор          ДАНИЕЛ ТЕМЕЛКОСКИ    на кого му 

престанал 
  мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира 

лицето : ДИМЧО НАУМЧЕСКИ, ул.„ ЛЈУБЕН ЛАПЕ “ бр.18  Прилеп, вработен/а  ООУ  БЛАЖЕ КОНЕСКИ   
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          ЉУПЧО МИХАЈЛОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : 
ВАНЧО ШОШЕВСКИ,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.78   Прилеп, вработен/а   ЈКП КОМУНАЛЕЦ.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    член   на избирачкиот одбор          ЉУПЧО МИХАЈЛОСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  мандатот во избирачкиот одбор, 

од следните причини здравствени причини   се именува / избира лицето : ВАНЧО ШОШЕВСКИ,  ул.„ ДИМО 
НАРЕДНИКОТ “ бр.78   Прилеп, вработен/а   ЈКП КОМУНАЛЕЦ.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член  

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик  претседател   на избирачкиот одбор          ЕЛИЗАБЕТА АНГЕЛЕСКА 

АТАНАСОСКА             на кого му престанал 
                                                                                                                                                                                    

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
НАТАША НИКОЛОСКА,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.63   Прилеп, вработен/а  ОУ КОЛЕ КАНИНСКИ 
БИТОЛА  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   заменик  претседател   на избирачкиот одбор    ЕЛИЗАБЕТА АНГЕЛЕСКА 

АТАНАСОСКА на кого му престанал 
     мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  

причини   се именува / избира лицето : НАТАША НИКОЛОСКА,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.63   Прилеп, 
вработен/а  ОУ КОЛЕ КАНИНСКИ БИТОЛА  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор          СОЊА ДИМИТРИЈОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
БИЛЈАНА ГВЕРОСКА,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.87   Прилеп, вработен/а  ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН 
ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор          СОЊА ДИМИТРИЈОСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
БИЛЈАНА ГВЕРОСКА,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.87   Прилеп, вработен/а  ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН 
ПРИЛЕП   

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
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755 

 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1526 
 
На местото   член   на избирачкиот одбор          АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
БОРЧЕ ЈАНКУЛОСКИ ,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.89  Прилеп, вработен/а   ОПШТИНА ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1526 
 
На местото   член   на избирачкиот одбор          АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕСКИ                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
БОРЧЕ ЈАНКУЛОСКИ ,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.89  Прилеп, вработен/а   ОПШТИНА ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1526 
 
На местото    заменик член   на избирачкиот одбор          НАДА БОШЕСКА                на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини почината причини се именува / избира лицето : СОЊА 
СТОЈАНОСКА,  ул.„ ЦРВЕНИ СТЕНИ “ бр.19 Прилеп, вработен/а ООУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПРИЛЕП  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор          АЛЕКСАНДАР БАГЕСКИ               на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
МИТКО СТОЈАНОВ ,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.76  Прилеп, вработен/а    ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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   член   на избирачкиот одбор          АЛЕКСАНДАР БАГЕСКИ               на кого му 

престанал 
                                                                                                                                                                                  

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  здравствени  причини   се именува / избира лицето : 
МИТКО СТОЈАНОВ ,  ул.„ ДИМО НАРЕДНИКОТ “ бр.76  Прилеп, вработен/а    ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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    заменик претседател   на избирачкиот одбор          ВАЛЕНТИНА ДУКОСКА                на 

кого му престанал 
                                                                                                                                                                                  (име и презиме)

 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини здравствени причини    се именува / избира лицето : 
ТАЊА ИЛИОСКА,  ул.„ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ “ бр. 130 Прилеп, вработен/а ООУ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ 
ПРИЛЕП.  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател    

______________________________________________________ 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседател во избирачкиот одбор Габриела Тавчиоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: АЛЕКСАНДРА БОГОЕСКА, ул.„11-ти Октомври“ бр.35 Прилеп, вработен/а во 
ООУ „Климент Охридски“ Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор Маријана Ристеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : престанок на работен однос се именува / избира 
лицето :  АЛЕКСАНДРА ПОПОСКА ПАВЛОСКА, ул.„Никола Вапцаров“ бр.3 Прилеп, вработен/а во ООУ 
„Мирче Ацев“ с.Лажани, Долнени  ..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател    

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
                Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 член во избирачкиот одбор Мате Лајчароски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
РИСТО ИСКОВ, ул.„Никола Вапцаров“ бр.21 Прилеп, вработен/а во Управа за јавни приходи, регионална 
дирекција Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор Гога Мирмески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : ангажираност на работно место се именува / избира 
лицето : ПЕЦО ЈОСИФОСКИ, ул.„Моша Пијаде“ бр.247 Прилеп, вработен/а во ЈП за ПУП..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член   

______________________________________________________ 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

765 

 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор Симон Трајковски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
НИКОЛЧЕ КУЗЕВСКИ, ул.„Славеј Планина“ бр.34 Прилеп, вработен/а во ООУ „Кире Гаврилоски Јане“..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  член   

______________________________________________________ 
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На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Горица Магдеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира лицето : 
ВИКТОРИЈА СПИРКОСКИ, ул.„Блаже Темелкоски“ бр.56 Прилеп, вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик член   

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
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4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор Оливера Јандреска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ВИОЛЕТА КУЗМАНОСКА АЦЕСКА, ул.„Никола Тесла““ бр.13 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
„Борка Талески“ Прилеп..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Ленка Апостолоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ЖАКЛИНА РИСТЕСКА, ул.„Никола Тесла““ бр.36 Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп..  

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 05.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседател во избирачкиот одбор Снежа парапанска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: МАРИЧЕ СЕКУЛОСКА, ул.„Сотир Дамески“ бр.18 Прилеп, вработен/а во Управа за јавни приходи, 
Регионална дирекција Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 05.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот во избирачкиот одбор Валентина Стојаноска-Тодороска на 

кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: СНЕЖА ПАРАПАНСКА, ул.„Октомвриска“ бр.105 Прилеп, вработен/а во НУ 
Завод за заштита на споменици на културата и музеј Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот на избирачкиот одбор Цветанка Стојаноска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ЦВЕТАНКА МАРКУШОСКА, ул.„Маргара““ бр.1 Прилеп, вработен/а во Агенција за планирање на просторот .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  претседател 

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот на избирачкиот одбор Бранко Ацески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
БЛАЖЕ РИСТЕСКИ, ул.„Димче Карески““ бр.4 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот  заменик член 

______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 членот на избирачкиот одбор Петар Иваноски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ВЛАДИМИР ОХАНЕСЈАН, ул.„Илија Игески“ бр.4 Прилеп, вработен/а во Универзитет Св.Кирил и Методиј – 
Природно математички факултет.. 
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((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор Христина Никоска Тасеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
МАРИНА ВЕЛКОСКА, ул.„Методија Шаторов Шарло“ бр.123 Прилеп, вработен/а во ООУ Пецо Даскалот 
Долнени.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 членот во избирачкиот одбор Владимир Оханесјан на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : е отсутен од државата се именува / избира лицето: 
ЅВОНКО ДИМОСКИ, ул.„Ѓорѓи Сугаре“ бр.10 Прилеп, вработен/а во Државен архив на РСМ .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
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2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 Душко Момироски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
МАРЈАН РИСТЕСКИ, ул.„Радика“ бр.5 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

776 

 

1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот избирачкиот одбор Ангела Божиноска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : избрана во избирачки одбор во Долнени се именува / 
избира лицето : СУЗАНА ЗДРАВЕСКА, ул.„Мечкин Камен“ бр.10 Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот избирачкиот одбор Петре  Чагороски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ЃОРЃИ МАНЧЕСКИ, ул.„Петар Поп Арсов“ бр.16 Прилеп, вработен/а во Економски факултет Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на заменик претседателот избирачкиот одбор Елена Чагороска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ГРОЗДА ВЕЛКОСКА, ул.„Петар Поп Арсов“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), и член 124 став 1 и став 3 од Законот 
за општа управна постапка ( Сл.весник на РМ бр.124/15), Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 23.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите Александар 
Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                    
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ДЕЛУМНО ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368 
 
 
 
Делумно се огласува за ништовно решението за изменување и дополнување на решение за 

формирање на избирачки одбор на избирачко место број 1368 бр.11-03/22 од 20.09.2021 година, во делот на 
местото на членот избирачкиот одбор Лидија Тренкоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, 
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од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : ТРАЈАНА СТОЈЧЕСКА, ул.„Владо 
Стојаноски“ бр.55 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп..  

  

 Согласно член 124 став 1 од Законот за општа управна постапка, за ништовен се огласува 
управниот акт:  кој во управната постапка е донесено во работа од судска надлежност, или во работа за која 
воопшто не може да се решава во управната постапка;  кој со своето извршување би можел да предизвика 
некое дело казниво според Кривичниот законик и во други закони;  чие извршување воопшто не е можно; во 
случаите кога очигледно погрешно е применета определена законска одредба од материјалниот закон на 
штета на странката;  што го донел органот без претходно барање на странката, а со кој управен акт странката 
дополнително, изречно или молкум се согласила и  што содржи неправилност, која според некоја изречна 
законска одредба е предвидена како причина за ништовност. Согласно став 2 од истиот член, управниот акт 
може во секое време да се огласи за ништовен по службена должност, или по предлог од странката, а 
согласно став 3 од истиот член, управниот акт може да се огласи за ништовен во целост или делумно. 

Од узвршен увид во медицинската документација, утврдено е дека лицето Лидија Тренкоска, 
ул.„Владо Стојаноски“ бр.9 Прилеп, ООУ Ѓорче Петров с.Пототово, Долнени, нема доставено барање за 
изземање од здравствени причини, поради што истата останува на местото член на избирачки одбор 1368. 
 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/22 

Во Прилеп, 23.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот избирачкиот одбор Олга Трајкоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира лицето : НАТАША 
МИЛЕСКА МИХАЈЛОСКА, ул.„Владо Стојаноски“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ООУ Климент Охридски Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на членот избирачкиот одбор Лидија Тренкоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ТРАЈАНА СТОЈЧЕСКА, ул.„Владо Стојаноски“ бр.55 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот членот 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот во избирачкиот одбор Елена Петреска Спиркоска на кого му 

престанал 
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         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ХРИСТИНА МИРЧЕСКА, ул.„Борка Талески“ бр.101 Прилеп, вработен/а во ООУ Блаже Конески Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото на претседателот во избирачкиот одбор Бранислав Атанасоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето : 
ГОРАНЧО ЗДРАВЕСКИ, ул.„Пенка Котеска“ бр.66 Прилеп, вработен/а во Агенција за храна и ветеринарство .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото на членот во избирачкиот одбор Гордана Илиоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ЕЛЕНА ГУЛИ ИВАНОСКА, ул.„Пере Тошев“ бр.31 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп 

.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото на членот во избирачкиот одбор Ратко Лесноски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето 
:ГОРАН ЈОШЕСКИ, ул.„Методија Патчев“ бр.109 Прилеп, вработен/а во ООУ Пецо Даскалот с.Долнени.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 
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На местото на претседателот во избирачкиот одбор Николче Србиноски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: ЈАНЕ МАНТАРОСКИ, ул.„Пере Тошев“ бр.16 Прилеп, вработен/а во КПУ Затвор Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на членот во избирачкиот одбор Билјана Ризоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ВЕСНА СТАНКОСКА, ул.„Пере Тошев“ бр.13 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка Талески 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 
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Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот во избирачкиот одбор Горанчо Цветкоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: ВЛАТКО ПАПАЗОСКИ, ул.„Пере Тошев“ бр.6 Прилеп, вработен/а во СОУ Орде Чопела Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на заменик членот во избирачкиот одбор Елизабета Кузманоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ПЕТКАНА  АТАНАСОСКА, ул.„Пере Тошев“ бр.4 Прилеп, вработен/а во ЈКП Комуналец Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниотзаменик  член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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На местото на членот во избирачкиот одбор Мирјана Конеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: СУЗАНА МАТРАКОСКА, ул.„Егејска“ бр.26 Прилеп, вработен/а во ЈП Македонски шуми Скопје.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот членот 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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На местото на заменик членот во избирачкиот одбор Марјан Јованоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ИЛИЈА КОСТАДИНОСКИ, ул.„Ладо Лапецот“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ООУ Блаже Конески Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик членот 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1383 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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На местото на  претседателот во избирачкиот одбор Горан Митрески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
АЛЕКСАНДАР НАСТОСКИ, ул.„Бидимаж“ бр.1 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 членот во избирачкиот одбор Цане Котески на кого му престанал 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
МИТРЕ МИЛЕСКИ, ул.„Тоде Дупјачанец“ бр.41 Прилеп, вработен/а во ООУ Рампо Левката Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик членот 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот во избирачкиот одбор Методија Тасески на кого му престанал 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
МЕНДЕ ЈАКИМОСКИ, ул.„Александар Македонски“ бр.258 Прилеп, вработен/а во ЈКП Коминалец Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседателот 

______________________________________________________ 
 
На местото на заменик членот во избирачкиот одбор Соња Шесколеноска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира лицето: МОНИКА 
ТРАЈКОСКА, ул.„Александар Македонски“ бр.419 Прилеп, вработен/а во ООУ Добре Јованоски Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик членот 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Цветанка Магдеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
НАТАША НАЈДОСКА, ул.„Димо Наредникот“ бр.3 Прилеп, вработен/а во СОУ Ѓорче Петров Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Катерина Стојкоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
АНГЕЛА ПОПОСКА, ул.„Даме Груев“ бр.11 Прилеп, вработен/а во УКИМ Институт за земјотресно 
инженерство и инженерска сеизмологија.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
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  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Ангела Попоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  отсутена од државата се именува / избира лицето: 
ЉИЉАНА КОВИЛОСКА, ул.„Мукос“ бр.64 Прилеп, вработен/а во ООУ Кире Гаврилоски Јане .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
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797 

 

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот во избирачкиот одбор Златко Митревски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: МИЛЕ ВЕЛКОСКИ, ул.„Никола Карев“ бр.25, вработен/а во Агенција на катастар 
на недвижности. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
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1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                    
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1398 
 
На местото на претседателот во избирачкиот одбор Ќиро Јованоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ДУШАН ДАБЕСКИ, ул.„Партизанска“ бр.35 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
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2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                    
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 
 
На местото на претседателот во избирачкиот одбор Сашо Јорданоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
МЕТОДИЈА БЕШИРОВСКИ, ул.„Тризла“ бр.118 Прилеп, вработен/а во Агенција за странски инвестиции и 
промоција на извозот на РСМ.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
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2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното                    
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА 

ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399 
 
На местото на претседателот во избирачкиот одбор Методија Бешироски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ФИЛИП ПАШОСКИ, ул.„Пелистерска“ бр.2 Прилеп, вработен/а во Основен суд Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
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4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик член во избирачкиот одбор Цвета Петреска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира лицето: ОЛГИЦА 
ВЕЛЈАНОСКА, ул.„Димо Хаџи Димов“ бр.3 Прилеп, вработен/а во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

802 

 

4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседател во избирачкиот одбор Андријана Тренкоска Митренцова на кого 

му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
НАТАША ЧУБРИКОСКА, ул.„Нил Амстронг“ бр.21 Прилеп, вработен/а во ООУ Блаже Конески.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

803 

 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Игор Николоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: ХРИСТИЈАН СТОЈКОСКИ, ул.„Горан Миноски“ бр.35 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница 
„Борка Талески“  Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Дујназаде Исмаилоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
НАТАША НИКОЛОСКА, ул.„Вуковарска“ бр.6 Прилеп, вработен/а во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
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член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
 

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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот во избирачкиот одбор Сулејман Сулејманоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ЗЛАТКО КОЛАРОСКИ, ул.„Прилепски бранители“ бр.232 Прилеп, вработен/а во ЈКП Пазари прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Слободан Младеновиќ на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ИВАНЧО СТЕВАНОСКИ, ул.„Борис Кидрич“ бр.26 Прилеп, вработен/а во Агенција за катастар на 
недвижности.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
 
На местото на заменик претседателот во избирачкиот одбор Розида Јакимоска Јорданоска на кого 

му престанал   мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : пензионирање се именува / избира 
лицето: МЕРИ БОШКОСКА, Бул.„Гоце Делчев“ бр.4 Прилеп, вработен/а во Економски факултет Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Љуба Кареска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
МИМОЗА КОНЕСКА, ул.„Јоска Јорданоски“ бр.23 Прилеп, вработен/а во СОУ Гимназија Мирле Ацев Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседателот во избирачкиот одбор Цветанчо Волчески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ФИЛИП КЕДИОСКИ, ул.„Трајко Сандански“ бр.1 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
На местото на заменик претседателот во избирачкиот одбор Златко Савески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
БРАНКО ИЛИЕСКИ, ул.„Браќа Ламески“ бр.29 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп .. 
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((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот во избирачкиот одбор Павлина Кузманоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: ЕЛЕНА АПОСТОЛОСКА, ул.„Круме Јоскоски“ бр.36 Прилеп, вработен/а во ООУ 
„Кочо Рацин“ Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот во избирачкиот одбор Емил Солески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ДИМИТАР РИСТЕСКИ, ул.„Прилепски бранители“ бр.5 Прилеп, вработен/а во Економски факултет Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседателот во избирачкиот одбор Наташа Тодороска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
КАРОЛИНА СЛИВЈАНОСКА, ул.„Архепископ Доситеј“ бр.60 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседателот во избирачкиот одбор Иван Печијарески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ЈОВАНЧО ШИШКОСКИ, ул.„Сотка Џигиџик“ бр.20 Прилеп, вработен/а во Општина Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 член во избирачкиот одбор Гоце Нинески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : е избран во друг Избирачки Одбор се именува / 
избира лицето: ПЕЦО СТЕФАНОСКИ, Бул.„Гоце Делчев“ бр.99 Прилеп, вработен/а во ЈП за железничка 
инфраструктура Мекедонски железници Скопје... 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик член во избирачкиот одбор Јован Буштрески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ЉУПЧО ЈОРДАНОСКИ, ул.„Марко Цепенков“ бр.4 Прилеп, вработен/а во Фонд за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 
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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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  членот во избирачкиот одбор Фани Секулоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
Тања Крстеска Најдоска, ул.„Борис Кидрич“ бр.88 Прилеп, вработен/а во СОУ Ѓорче Петров Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
На местото на  заменик членот во избирачкиот одбор Томислав Петрески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ТОНИ ТОДОРОСКИ, ул.„Крушевска“ бр.60 Прилеп, вработен/а во ЈКП Пазари Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Трајче Ржаникоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандидат на советничка листа се именува / избира 
лицето: ЗЛАТКО РИСТЕСКИ, ул.„Пелагонија“ бр.10 Прилеп, вработен/а во ДСД Нариден херој Орде Чопела 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик претседателот во избирачкиот одбор Маргарита Пирганоска на кого му 

престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: ЖАКЛИНА КОНДОСКА, ул.„Шар Планина“ бр.2 Прилеп, вработен/а во Агенгија за 
катастар на недвижности. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик член во избирачкиот одбор Александар Димкоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : остварено право на пензија се именува / избира 
лицето: КУЗМАН КОТЕСКИ, ул.„Јоска Јорданоски“ бр.102 Прилеп, вработен/а во ЈП за просторни и 
урбанистички планови .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

820 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Мартина Соколоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
КАТЕРИНА НИКОЛОСКА, ул.„Јоска Јорданоски“ бр.164 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Општа болница Борка 
Талески Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

821 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседателот во избирачкиот одбор Наташа Колеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
БЛАГА РИСТЕСКА, ул.„Партизански одреди“ бр.35 Прилеп, вработен/а во ООУ Кочо Рацин Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

822 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Влатко Кузманоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
ДАРКО МИРЧЕСКИ, ул.„Димче Мирчески Бањарот“ бр.5 Прилеп, вработен/а во СОУ Ристе Ристески Ричко 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

823 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 заменик членот во избирачкиот одбор Билјана Јанкулоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: КАТЕРИНА СПИРКОСКА, ул.„Пенко Здравкоски“ бр.14 Прилеп, вработен/а во ЈП 
за просторни и урбанистички планови. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

824 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  членот во избирачкиот одбор Спасија Нешкоска Цуцулоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : професионално усовршување во странство се 
именува / избира лицето: АНЕТА НИКОЛОСКА, ул.„Борис Кидрич“ бр.172 Прилеп, вработен/а во СОУ Кузман 
Јосифоски Питу Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

825 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1425 
 
На местото на  претседателот во избирачкиот одбор Анастасија Илиеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
АЛЕКСАНДРА ГРИЖОСКА ИЛИЈЕВСКА , ул.„Павел Шатев“ бр.27 Прилеп, вработен/а во ЈЗУ Здравствен дом 
Прилеп.. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1425 
 
На местото на заменик член во избирачкиот одбор Анкица Тодороска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: ЛИЛЈАНА ЈОРДАНОСКА, ул.„Пере Тошев“ бр.14 Прилеп, вработен/а во ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

827 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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  претседателот во избирачкиот одбор Наташа Здравеска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
БИЛЈАНА ЧАПРАГОСКА , ул.„Сашо Китаноски“ бр.45 Прилеп, вработен/а во ОСМУ „Д-р.Јован Калаузи“ 
Битола .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

828 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 20.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1429 
 
На местото на  претседателот во избирачкиот одбор Летка Дојкоска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува / избира лицето: 
НАТАША ГЕШОСКА , ул.„Сашо Китаноски“ бр.51 Прилеп, вработен/а во ЈКП Водовод и канализација Прилеп .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр. 

Во Прилеп, 20.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1430 
 
На местото на претседател во избирачкиот одбор Елена Пажеска Димитриоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: МАРИЧЕ СЕКУЛОСКА, ул.„Сотир Дамески“ бр.18 Прилеп, вработен/а во Управа 
за јавни приходи, Регионална дирекција Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседател во избирачкиот одбор Зоран Јанкулоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : кандитат на советничка листа се именува / избира 
лицето: ПЕТРЕ КРСТЕСКИ, ул.„Целе Мавровски“ бр.9 Прилеп, вработен/а во ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 претседател во избирачкиот одбор Дејан Тошески на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : согласно закон се именува / избира лицето: МИРКО 
ТОШЕСКИ, Бул.„Гоце Делчев“ бр.36 Прилеп, вработен/а во Агенција за вработување на РСМ .. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

832 

 

 
 

Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 1498 
 
На местото на заменик член во избирачкиот одбор Благица Ставреска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: ПАНДЕ НИКОЛОСКА, ул.„11-ти Октомври“ бр.228 Прилеп, вработен/а во ООУ 
Добре Јованоски. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

833 

 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 членот во избирачкиот одбор Сашо Пирганоски на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: КИРО ЦВЕТАНОСКИ, с.Мало Коњари, вработен/а во ЈКП Комуналец Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

834 

 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на 
седницата одржана на ден 01.10.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите 
Александар Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески 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 во избирачкиот одбор Љубица Силјаноска на кого му престанал 

         (име и презиме) 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : дежурство во Општа болница „Борка Талески“ Прилеп 
се именува / избира лицето: СУЗАНА ПЕТЛЕСКА, ул.„Димче Антулески“ бр.34 Прилеп, вработен/а во ООУ 
„Пецо Даскалот“ Прилеп. 

((своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик член 

______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 

гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 

 
Бр.11-03/ 

Во Прилеп, 01.10.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

835 

 

                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
   

М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 
   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

Образец број 7 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 
Врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка („Сл.весник на РМ бр.124/15), а во 

врска со 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, 27/19,98/19 и 42/20), Општинската изборна комисија, на седницата 
одржана на ден 21.09.2021 година, во состав Претседател Валентин Божиноски и членовите Александар 
Мирчески, Ирена Дамеска, Валентина Недеска и Гоце Илиески го донесе следното:                    
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455 

 
Се врши исправка на Решение бр.11-1103/117 од 26.08.2021 година наместо: 
„за  член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1455 се именува лицето Наташа Василеска, 

со адреса на ул.Кукушка бр.10 Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа болница Борка Талески Прилеп“ треба да 
стои  

„ за член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1455 се именува лицето Сузана 
Стојаноска, со адреса на ул.Митко Цветаноски бр.78 Прилеп, вработена во Детска градинка Наша 
Иднина Прилеп“.           

своерачен потпис на членот   
_____________________________________________________ 

 
Во останатиот дел, решението останува непроменето. 
Ова решение има правно дејство од денот од кој произведува правно дејство решението што се 

исправа.  
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / 

именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето 
до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на 
известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  



 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 

836 

 

 
 

Во Прилеп, 21.09.2021   ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
                ((  ммеессттоо    ии    ддааттуумм  ))  ПРЕТСЕДАТЕЛ 

   
М.П.  ВВААЛЛЕЕННТТИИНН  ББООЖЖИИННООССККИИ 

   
  ____________________________________________________________________________ 
   

ЧЛЕНОВИ 
1. АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ  
2. ИРЕНА ДАМЕСКА  
3. ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА 
4. ГГООЦЦЕЕ  ИИЛЛИИЕЕССККИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
на Службен гласник на Општина Прилеп бр.11 од 7.10.2021година  

АКТИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 


