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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од 
Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1574 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор:    СОЊА БОЖИНОВА 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ          на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето : 

РРООББЕЕРРТТ  ЗЗЛЛААТТККООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ДРАГИ 
НИКОЛОВ на кого му престанамандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето:  КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА  – вработен во ЈОУДГ,,Ацо 
Караманов,, Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 
Бр. 09-20/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1574 
 

На местото на членот на избирачкиот одбор:    РОБЕРТ ЗЛАТКОВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ          на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува 
лицето :          ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ЧЧААРРААККЧЧИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор СНЕЖАНА 
КОСТАДИНОВА предлог од ВМРО - ДПМНЕ    на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава 
се именува лицето: ВИКТОРИЈА ШАМАТОВА  – предлог од ВМРО –
ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно. 
 
Бр. 09-20/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                           ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1575 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор ЛИДИЈА 
ЕФТИМОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветен степен на образование се  
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избира лицето: ББИИЛЛЈЈААННАА  ККРРССТТЕЕВВАА  ––  ввррааббооттееннаа  ввоо  ООУУ  ,,,,ННииккооллаа  

ККаарреевв,,,,  РРааддооввиишш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор АЛЕКСОВ ТОШО 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ                 на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето :  

ННИИККООЛЛИИННАА    ЦЦИИППУУШШЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ДДИИММЧЧЕЕ  

ННИИККООЛЛООВВССККИИ   на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : основ на 
пензионирање се именува  лицето :  ..                                                                         
МИЛЕ ТРАЈАНОВ  Управа за водење на матични книги - Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор :       

ННИИККООЛЛИИННАА  ЦЦИИППУУШШЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд      ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  на кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се 
именува  лицето АЛЕКСОВ ТОДОРЧО предлог од ВМРО-ДПМНЕ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ССТТООЈЈААННЧЧОО  

ААННГГЕЕЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : се именува  лицето:  
КОЦЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-21/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
бразец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1575 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор        

БИЛЈАНА КРСТЕВА   на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: престанок на работен однос се  
избира лицето: ККААТТЕЕРРИИННАА  ДДИИММААННООВВАА  ––  ввррааббооттееннаа  ввоо  ССООУУ  ,,,,ККооссттаа  

ССууссиинноовв,,,,  РРааддооввиишш  

своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор: ВВЕЕССННАА  

ВВЕЕЛЛККООВВАА   на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : основ на боледување се избира лицето: 
ЉУПЧЕ СТЕВЧЕВ – вработен во Агенција за катастар на 
недвижности - Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-21/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                 ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
           ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

                                                                                                                                                           
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1576 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор ДАНИЕЛА 

КАЦАРЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  се именува  
лицето: ВВЕЕССННАА  ЕЕФФРРЕЕММООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор:  ФФИИЛЛИИПП  

ТТААУУШШААННООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува  
лицето :  ИЛИЈА ВЕЛКОВ  предлог од ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
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Бр. 09-22/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
                                                                                     Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1576 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор БИЛЈАНА 

ЈОВАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : по основ на боледување се избира лицето : 

ММИИТТККОО  ДДООЛЛДДУУРРООВВ  ––  ввррааббооттеенн  ввоо  ССООУУ  ,,,,ККооссттаа  ССууссиинноовв,,,,--  РРааддооввиишш,,    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 Бр. 09-22/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                       ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1577 

 

На местото на претседателот  на избирачкиот одбор 
ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на 
образование  се избира лицето : ААННАА  ИИВВААННООВВАА  ТТААММААККААРРООВВАА  ––  

ввррааббооттееннаа  ввоо  ООООУУ  ,,,,ККррссттее  ППееттккоовв  ММииссииррккоовв,,,,  РРааддооввиишш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото  на  членот на избирачкиот одбор МИЛЕ ШТЕРЈЕВ  
предлог од СДСМ  на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува 
лицето : ЈЈООРРДДААНН  ЈЈООВВЧЧЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор БРАНКО ДИНЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЉЉУУППККАА  ТТРРЕЕННЧЧЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ССООЊЊАА  

ААВВРРААММООВВАА  на кого му престанал   мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини :не соодветен степен на образование се 
избира лицето: ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ – вработен во Агенција за 
храна и ветеринарство на РМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор: ППААННДДЕЕ  

ЈЈООВВЧЧЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ                                                            на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува 
лицето : ВЕРИЦА ЦЕНЕВА  предлог од СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор  СНЕЖАНА 
РИСТОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини  се именува лицето: 

РРААТТККОО  ССЕЕРРААФФИИММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-23/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                  ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

    
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  



Br.4/2014 Str. 4             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                           08.04.2014 god. 

 
 

  

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1578 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор 

ДИМЕ ДАМЈАНСКИ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини прекин на работен однос се избира 
лицето: ЗЛАТКО ЗАФИРОВ––ввррааббооттееннаа  ввоо  ООУУ  ,,,,ННииккооллаа  ККаарреевв,,,,  

РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор 
КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини:   не соодветен степен на 
образование  избира  
лицето: АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСОВСКА – НИКОЛОВА ––    ввррааббооттееннаа  ввоо  

ЕЕЛЛСС--ООппшшттииннаа    РРааддооввиишш  ..    
На местото на  членот на избирачкиот одбор       ПЕТРЕ ЃОРГИЕВ  
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини : се именува лицето : ААТТААННААСС  

ГГООРРГГИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор ДАРИНКА СТОЈКОВА  
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : се именува лицето 
:ССТТААННККАА  ББЕЕЌЌААРРООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ААТТААННААСС  

ЃЃООРРГГИИЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: 
БЛАГИЦА ЧАБУКОВСКА  предлог од СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор    ЛИДИЈА 
ЛОЗНАЛИЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  се именува 
лицето : ДДААРРИИННККАА  ССТТООЈЈККООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  

  своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-24/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна 

комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1578 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор 

ЗЛАТКО ЗАФИРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини:  прекин на работен однос се избира 
лицето :ДОНЧО БОРИСОВ ––  ввррааббооттеенн  ввоо  ООООУУ  ,,,,  ККррссттее  ППееттккоовв  

ММииссииррккоовв  ,,,,  РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-24/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9 

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов,и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1578/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1578/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1578/1 се избира 
ЛИДИЈА ЛОЗНАЛИЕВА од Радовиш вработен во Водостопанство-
Радовишко Поле Радовиш, адреса  своерачен потпис на избраниот 
претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1578/1  се 
избира АНГЕЛОВ ЅВОНКО од Радовиш вработен во  Јавно 
Претпријатие Македонски Шуми, адреса своерачен потпис на 
избраниот заменик претседател    
За членови на избирачкиот одбор број 1578/1  се избираат : 
1) ГРОЗДЕ МИТЕВСКИ од Радовиш вработен во ОУ ,,Коста 
Рацин,, Подареш Радовиш, адреса на живеење своерачен потпис 
на избраниот член 
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2) БИЛЈАНА ТЕОХАРОВА ФИЛИПОВА од Радовиш 
вработен во СОУ,,Коста Сусинов,, Радовиш  адреса на живеење 
своерачен потпис на избраниот член  
За членови на избирачкиот одбор број 1578/1   се именуваат :  
3) ИВАН БОЖИКОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија СДСМ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на именуваниот член 
4) ДОНЧЕ БОРИСОВ од Радовиш предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на  
живеење  
своерачен потпис на именуваниот член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578/1   се 
избираат :  
1) ВАСКА ТРАЈЧЕВА од Радовиш вработен во ОУ ,,Никола 
Карев” Радовиш, адреса на живеење  
своерачен потпис на избраниот заменик член 
2) ЖИВКО СТОЈАНОВ од Радовиш вработен во Јавно 
Претпријатие Македонски Шуми Радовиш, адреса на живеење  
своерачен потпис на избраниот заменик член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578/1    се 
именуваат :  
3) БОРЧЕ ТЕМЕЛКОВ од Радовиш предложен од 
политичката партија СДСМ адреса на живеење  
своерачен потпис на избраниот заменик член 
4) ЉУПЧЕ САРАМАНДОВ од Радовиш предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење  
своерачен потпис на избраниот заменик член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-14/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                               ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
                                                                                  Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 01.04.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1578/1 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор : ДДООННЧЧЕЕ  ББООРРИИССООВВ  

ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ДДППММННЕЕ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава  се именува 
лицето : МАКЕДОНКА ИЛИЌ предлог од ВМРО ДПМНЕ своерачен 
потпис на новоменуваиот 

новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 Бр. 09-14/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 01.04.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                               ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 04.04.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1578/1 
 
На местото на членот на избирачкиот одбор : ИИВВААНН  ББООЖЖИИККООВВ  

ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини : лична изјава  се именува лицето : 
ДЕСАНКА МАНАСИЕВА предлог од СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
     Бр. 09-14/3  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 04.04.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                               ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
        ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 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 РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1579 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор АТАНАС 

МАНЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето:ФФЕЕИИММ  ИИССИИННООВВ--  ввррааббооттеенн  ввоо  ООООУУ,,,,ККррссттее  ППееттккоовв  ММииссииррккоовв,,,,  

РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор МАРИНА ТРЕНЧЕВА 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : 

ББЛЛААЖЖОО  ТТРРААЈЈААННООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор: ННИИККООЛЛАА  

ККААЦЦААРРЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 
НЕВЕНКА БОЈКОВА  предлог од СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор: ННААЦЦЕЕ  

ДДИИММИИТТРРИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето БРАНКО ЕФРЕМОВ  предлог од ВМРО-ДПМНЕ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-25/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

          
Образец број 9 

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1579/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1579/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1579/1 се избира 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА од  Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ 
НИКОЛОВ“-С.ИЊЕВО Радовиш, адреса  
своерачен потпис на избраниот претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1579/1  се 
избира ДЕЈАН МИЛЧЕВСКИ од  Радовиш вработен во СРЕДНО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса  
своерачен потпис на избраниот заменик претседател 
За членови на избирачкиот одбор број 1579/1  се избираат : 
1) МАЈА СУЛЕВА од  Радовиш  вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО 
УЧИЛИШТЕ“КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса на живеење  
своерачен потпис на избраниот член 
2) МИРКО МАРКОВ од Радовиш вработен во Јавно претпријатие за 
стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ Радовиш, адреса на 
живеење  
своерачен потпис на избраниот член 
За членови на избирачкиот одбор број 1579/1   се именуваат :  
3)БОРЧЕ КАМЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
4)СНЕЖАНА СЕРАФИМОВА од Радовиш предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 
своерачен потпис на избраниот член  
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579/1   се 
избираат :  
1)ДРАГАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ОУ “КОСТА РАЦИН 
“ПОДАРЕШ Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
2)ГАЛБА СТЕФАНОВА од Радовиш вработен во ЈП 
,,ПЛАВАЈА,,Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579/1    се 
именуваат :  
3)ПАНДЕ ЈОВЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
4)МАРТИН ПАВЛОВ од Радовиш предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-15/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                 ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 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 РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1579/1 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА  на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: претходно избран член на 
избирачки одбор се избира лицето: ПЕТРА ХРИСТОВА- вработена 
во Фонд за Здравство  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор МИРКО МАРКОВ на 
кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: претходно избран член на избирачки одбор се избира 
лицето: ННААТТААШШАА  ССППААССЕЕВВССККАА  --  ввррааббооттееннаа  ввоо  ССООУУ,,,,ККооссттаа  ССууссиинноовв,,,,  

РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор : ММААЈЈАА  ССУУЛЛЕЕВВАА    на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини : претходно избран член на избирачки одбор се избира 
лицето : ЖИВКО КУДУЗОВ – вработен во ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов,,Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор: ДДРРААГГААНН  

РРИИССТТООВВ  на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : претходно избран член на избирачки одбор се 
избира лицето: МИТО АВРАМОВ – вработен во ЈП за 
стопанисување со шуми Македонски Шуми 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината  Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 Бр. 09-15/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                              ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

                                                                                                                                              
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 

состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1580 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор АЦО ТРАЈАНОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ММИИТТЕЕ  ККООЛЛЕЕВВ  

ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор ЈУЛИЈА КОЦЕВА 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ММИИЛЛААНН  ЈЈООВВААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор:  ММИИРРАА  

ЧЧУУРРУУЛЛИИННООВВАА    на кого му престанал мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето:  
ЖИВКО ИЛИЕВ - вработен во Агенција за катастар на недвижности  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ЈЈООННЧЧЕЕ  

ФФИИЛЛИИППООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 
ВАНЧО БАНОВ  предлог од СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : ДДИИММЧЧЕЕ  

ВВААССИИЛЛЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  на кого му престанал 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  се именува 
лицето: МАРЈАН ТАСЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-26/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

                                                                                                                                               
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
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Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1580 
 

На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор : 

ВВААННЧЧОО  ББААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава  се 
именува лицето: ЕЛИЗАБЕТА ДИМАНОВСКА предлог од СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 Бр. 09-26/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                          ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9 

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1580/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1580/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1580/1 се избира 
ЕМИЛИЈА МИТЕВА-КАЦАРСКА од  Радовиш вработен во 
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП, адреса. 
своерачен потпис на избраниот претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1580/1  се 
избира ТАЊА НИКОЛОВСКА од  Радовиш вработен во ОУ 
“НИКОЛА КАРЕВ“-Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот заменик претседател                                           
За членови на избирачкиот одбор број 1580/1  се избираат : 
1)СЛАВИЦА ПУЛЕВА од  Радовиш  вработен во МИНИСТЕРСТВО 
ЗА  ФИНАНСИИ ПО Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
2)ЃОШО СТОЈЧЕВ од  Радовиш вработен во Јавно претпријатие за 
стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ Радовиш, адреса на 
живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
За членови на избирачкиот одбор број 1580/1   се именуваат :  

3) ЈОНЧО ФИЛИПОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
4)МИЛЕ ИЛИЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580/1   се 
избираат :  
1)СЛОБОДАН ТРАЈАНОВ од Радовиш вработен во ООМУ ,,РИСТО 
ЈУРУКОВ,, Кочани, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
2)ИВАН ЛЕФКОВ од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ 
МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580/1    се 
именуваат :  
3)СЛАВЕ ТРАЈКОВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
4)МИТЕ ЈОВАНОВСКИ од  Радовиш предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-16/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                            ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

                                                                                                                                             
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1581 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор: МИТЕ 

МИТЕВ предлог од СДСМ   на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : 

ББЛЛААГГООЈЈ  ККААММЧЧЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ      
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВВИИООЛЛЕЕТТАА  

ППЕЕТТРРООВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  на кого му престанал мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 
РИСТО ДЕПОВ  предлог од СДСМ  
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своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-27/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                              ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
              Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1581 
 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: САВЕТКА 
ДИМОВА   на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини : по основ на прекин на работен однос се избира 
лицето:  ЛЛЕЕННЧЧЕЕ  ЗЗААХХААРРИИЕЕВВАА  ––  ввррааббооттееннаа  ввоо  ЈЈООУУДДГГ  ,,,,ААццоо  

ККааррааммаанноовв,,,,  --  РРааддооввиишш..  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
      
Бр. 09-27/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                            ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9 

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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1581/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1581/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1581/1 се избира КАМЧЕ 
МИЛЧОВ од  Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ 
МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1581/1  се 
избира ЕЛЕНА МАНАСИЕВА      од Радовиш вработен во ООУ 
“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ - Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот заменик претседател  
За членови на избирачкиот одбор број 1581/1  се избираат: 
1)МАНЕ МАНЕВ од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА Радовиш, 
адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
2)ТРАЈЧЕ МИТРЕВ од  Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 
с. Ињево Радовиш, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на именуваниотчлен 
За членови на избирачкиот одбор број 1581/1   се именуваат :  
3)ДИМИТАРЧЕ АТАНАСОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија СДСМ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на избраниот член 
4)АЦО АВРАМОВ од Радовиш предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581/1   се 
избираат :  
1)САВЕТКА СПАСОВА од Радовиш вработен во ОУ “НИКОЛА 
КАРЕВ“ - Радовиш, адреса на живеењe ; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
2)ЗОРИЦА МАНЧЕВА од Радовиш вработен во ОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
- КОНЧЕ Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581/1    се 
именуваат :  
3)ИВИЦА МАНЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на именуваниот заменик член 
4)СТОЛЕ ВАСИЛЕВСКИ од  Радовиш предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуваниот заменик член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
 
Бр. 09-17/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                            ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
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ЧЛЕНОВИ 
 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1582 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор        
СПАСО НИКОЛОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето :  ДРАГИ ДИМИТРИЕВ - вработен во ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ВАСИЛЕВ ВАСЕ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причинисе именува лицето : ЈЈААССММИИННККАА  

ККООЦЦЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор:  ЃЃООРРГГЕЕ  

ММИИЛЛЕЕВВ      на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето ДУШАНКА МАНЧЕВСКА - вработена во ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјални работи Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран заменик претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ПЕТРУШ СТЕФАНОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини  се именува лицето : ГГООРРААНН  ККООЦЦЕЕВВ    

ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик  членот на избирачкиот одбор:  ДИМЧЕ 
МАНЕВ предлог од  ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето :  ММААРРИИЈЈААНН  ППЕЕТТРРООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-28/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                            ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 

ЧЛЕНОВИ 
 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

              
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1582 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ГОРАН КОЦЕВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини лична изјава се именува лицето: 

ЛЛЕЕФФТТЕЕРРККАА  ДДЕЕППООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-28/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9 

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1582/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1582/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1582/1 се избира 
НАДИЦА ПРАНГОВСКА од  Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА 
Радовиш, адреса. 
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своерачен потпис на избраниот претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1582/1  се 
избира ФЕНЧО ПЕТРОВСКИ      од Радовиш вработен во ООУ 
“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот заменик претседател  
За членови на избирачкиот одбор број 1582/1  се избираат : 
1)САЊА МАРИНКОВСКА од Радовиш вработен во СРЕДНО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “КОСТА СУСИНОВ,, Радовиш, адреса на 
живеење; 
своерачен потпис на избран член 
2)КИРО СПАСОВ од  Радовиш вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ“ - 
Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуваниот член 
За членови на избирачкиот одбор број 1582/1   се именуваат :  
3)АЦО ТРАЈАНОВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуваниотчлен 
4)ДИМЧЕ МАНЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуваниот член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582/1   се 
избираат :  
1)РИСТЕ ПРАНГОВСКИ од Радовиш вработен во ЈП ,,ПЛАВАЈА‘‘ - 
Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
2)ВЕРКА ТОДОРОВСКА од Радовиш вработен во ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Радовиш, 
адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582/1    се 
именуваат :  
3)ЉУБИН МАЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 
4)ДАНИЕЛ АТАНАСОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ; 
своерачен потпис на именуван заменик член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-18/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од 
Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1583 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
ФЕИМ ИСИНОВ на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен 
степен на образование се избира лицето: РИСТЕ СТЕВКОВ- 
вработен во ЕЛС – Општина  Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ЕФТИМ КАРАМАНОВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЈЈООВВААННЧЧОО  ММЛЛААДДЕЕННООВВССККИИ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на зменик  членот на избирачкиот одбор: НИКОЛЧЕ 
СТЕВКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ДДРРААГГИИ  ВВУУЧЧККООВВССККИИ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЛАВЧЕ 
ПАНЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини  се именува 
лицето: ВВААННЕЕ  ЈЈААННККООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината   Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-29/1  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1583 

На местото на зменик  членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ 
СПАСОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
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избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува 
лицето ННИИККООЛЛАА  ССТТЕЕВВККООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината   Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-29/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

      
Образец број 9 

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

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп – 
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

БРОЈ 1583/1  
 
 Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 
1583/1 . 
За претседател на избирачкиот одбор број 1583/1 се избира ЛЕЈЛА 
ЛИМАНОВА од  Радовиш вработен во ОУ ,,КОСТА РАЦИН‘‘ 
ПОДАРЕШ Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот претседател   
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1583/1  се 
избира ЃОШЕ КОЦЕВ од Радовиш вработен во СРЕДНО 
ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“КОСТА СУСИНОВ“ Радовиш, адреса. 
своерачен потпис на избраниот заменик претседател  
За членови на избирачкиот одбор број 1583/1  се избираат : 
1)АЦО ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во ЈП ,,ПЛАВАЈА,, 
Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избран член 
2)ДИМИТАР ХАЏИ-ВАСИЛЕВ од Радовиш вработен во ЕЛС 
ОПШТИНА - Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избран член 
За членови на избирачкиот одбор број 1583/1   се именуваат :  
3)НИКОЛА МИРЧЕВ од Радовиш предложен од политичката партија 
СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуван член 
4)АЦЕ ЕФТИМОВ од Радовиш предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуваниотчлен 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583/1   се 
избираат :  
1)ЛИЛЈАНА ДАМБОВА од Радовиш вработен во ООУ “КРСТЕ 
ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот заменик член 

2)АННА ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во ЕЛС ОПШТИНА - 
Радовиш, адреса на живеење; 
своерачен потпис на избраниот член 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583/1    се 
именуваат :  
3)ШЕФКЕТ ЏЕМАИЛОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија СДСМ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуван заменик член 
4)ЃОРГИ КОСТАДИНОВ од Радовиш предложен од политичката 
партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење; 
своерачен потпис на именуван заменик член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-19/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1584 

 
На местото на членот  на избирачкиот одбор  ЃОРГЕ КОЦЕВ на кого 
му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветен степен на образование се избира лицето: МИЛЕ 
ТРАЈКОВ- вработен во ЈП за стопанисување со шуми Македонски 
Шуми  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: МАГДАЛЕНА ХАЏИ-
ВАСИЛЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ДДААННЧЧЕЕ  ББООЗЗААЏЏИИЕЕВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на зменик  членот на избирачкиот одбор: СУЗАНА 
СТОЈАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветен степен на образование  се 
избира лицето АЦО МИТЕВ - вработена во ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјални работи Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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На местото на зменик  членот на избирачкиот одбор: РИСТО 
ЗАЈКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ВВААССККАА  ККААРРТТААЛЛООВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  ДАНЧЕ 
БОЗАЏИЕВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ММААГГДДААЛЛЕЕННАА  ХХААЏЏИИ--ВВААССИИЛЛЕЕВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-30/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1585 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор:   

ЖИВКО ИЛИЕВ      на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: КАТЕРИНА СТОЕВСКА- вработен во  ООООУУ,,,,ККррссттее  

ППееттккоовв  ММииссииррккоовв,,,,  РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ВАСКА КАРТАЛОВА 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ННИИККООЛЛАА  ССТТЕЕВВККООВВ    

ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ 
ИЛИЕВСКИ предлог од СДСМ на кого му престана (име и презиме) 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: РРИИССТТЕЕ  ЗЗААЈЈККООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  АЦЕ 
ЕФТИМОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААФФРРООДДИИТТАА  ССТТЕЕВВККООВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-31/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1585 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  НИКОЛА 

СТЕВКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува 
лицето: ФФИИЛЛЕЕ  ААТТААННААССООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-31/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 
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           Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1586 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор 

ТРАЈАН ЃОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира  лицето: ЦВЕТА АНГЕЛОВА- вработен во ОУ ,,Гоце 
Делчев,, Конче  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор 
ДУШАНКА МАНЧЕВСКА на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на 
образование се избира  
лицето: ИЛИЈА КАЛЕОВ- вработен во Агенција за катастар на 
недвижности 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ЕЛИЗАБЕТА 
ЈЕФРЕМОВА НИКОЛОВА на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветен степен на 
образование  се избира лицето ССООФФЧЧЕЕ  ААННГГЕЕЛЛООВВАА--  ввррааббооттееннаа  ввоо  

ЗЗааввоодд  ззаа  ффииззииккааллннаа  ммееддииццииннаа  ии  ррееххааббииллииттаацциијјаа  ССккооппјјее  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ ПОЦЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЕЕЛЛЕЕННАА  ККРРССТТЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: СТОЈАН 
ЛАЗАРОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето : ДРАГИ ГЕОРГИЕВ- вработен во МЗШВ ПО Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОШЕ 
ПЕТРОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЉЉУУППЧЧОО  ЈЈООРРДДААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ТАЊА 
ПОЦКОВА предлог од ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето:  ММИИТТЕЕ  ППААННЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО--ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-32/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1586 
 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ДИМИТАР 
ЈОРДАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се избира 
лицето РРААТТККАА  РРИИССТТООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-32/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 03.04.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1586 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ДИМИТАР 

ЈОРДАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се избира 
лицето РРААТТККАА  РРИИССТТООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-32/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 03.04.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1587 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор МИЛЕ 
ТРАЈКОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето:                      ДЕСТАН ДЕСТАНОВ- вработен во СОУ ,,Коста 
Сусинов,, Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор СТЕВАН МИТЕВ на 
кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветен степен на образование се избира лицето 
САШКО БОЈАЏИЕВ ––  ввррааббооттеенн  ввоо  ЕЕЛЛСС  ––  ООппшшттииннаа  РРааддооввиишш    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: НАТАЛИЈА 
АНГЕЛОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЛЛИИММООННККАА  ИИЛЛИИЕЕВВССККАА    ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО МАНЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ТТААТТЈЈААННАА  ППООЦЦККООВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ 
ЈОВАНОВ   на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ВАНЧО КОЦЕВ- вработен во ЈП за одржување и заштита на 
магистрални патишта  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ЛИЛЈАНА 
МАЗНЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира  
лицето: АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ- вработен во МЗШВ ПО 
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: НИКОЛЧЕ 
АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ГГООРРГГИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ     
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-33/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИE 

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

БРОЈ 1587 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: 
НИКОЛЧЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ТТРРААЈЈККООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-33/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1588 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  СЛАВЕ 

ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува  
лицето : РРООССККАА  ГГООРРГГИИЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: МАНО ЛАЗАРОВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ          на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето : ССУУЗЗАА  ТТООММООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор:  ТИМЕ 
ИЛИЕВ     на кого му престанамандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование  се избира 
лицето: ТРАЈАН ТРАЈКОВ - вработен во МЗШВ ПО Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ 
АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ССВВЕЕТТЛЛААННАА  ММИИХХААИИЛЛООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОНЧЕ 
ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ММААННОО  ЛЛААЗЗААРРООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-34/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
           Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1589 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ВЕСНА 

МИЈАЛОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува  лицето: ЈЈООЦЦОО  

ММИИЈЈААЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО МИЈАЛОВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини  се именува лицето: 

ППААЦЦККАА  ССППААССООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ЛАЗАР 
ЈОВАНОВ   на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: МАГДАЛЕНА ЗАФИРОВА - вработенa во ОУ,, Орце 
Николов,, Ињево  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЕРАФИМ 
МИЈАЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:   

РРИИССТТОО  ЕЕФФТТИИММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ЕМИЛИЈА 
СПАСОВА предлог од ВМРО– ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ВВААННЧЧОО  ММИИХХААЈЈЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-35/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1590 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ 

ВАСИЛЕВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  

ЉЉУУППЧЧОО  ЛЛААЗЗААРРООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ЈАГОТКА 
ЈОВАНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ВИТАН КОСТАДИНОВСКИ- вработен во Водостопанство 
РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СТОЈЧЕ 
ВАЛАКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ДДУУШШККОО  ГГООРРГГИИЕЕВВ      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор ИЛЧО 
ЃОРГИЕВСКИ предлог од ВМРО– ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ИИЛЛЕЕ  ВВААССИИЛЛЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-36/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1591 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
ЉУБА ПРАНГОВСКА на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по основ на пензионирање се избира 
лицето: ЈАСМИНА ПОСТОЛОВА- вработена во ОУ ,,Кирил и 
Методиј,, с.Ораовица Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ  на кого му престана  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЗЗЛЛААТТККОО  ТТООММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: РИСТО 
МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ – вработена во ОУ”Кирил и Методиј” 
с.Ораовица Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОРДАН 
ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  ППЕЕРРОО  

ГГООРРГГИИЕЕВВ      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АТАНАС 
АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ППООССТТООЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
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Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-37/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1591 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот 

одбор: ЉУБА ПРАНГОВСКА на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на 
пензионирање се избира лицето: ЈАСМИНА ПОСТОЛОВА- 
вработена во ОУ ,,Кирил и Методиј,, с.Ораовица Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини:  се именува лицето: 

ЗЗЛЛААТТККОО  ТТООММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: РИСТО 
МИТЕВ   на кого му престана  мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ – вработена во ОУ”Кирил и Методиј” 
с.Ораовица Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЈОРДАН 
ЈОВЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  ППЕЕРРОО  

ГГООРРГГИИЕЕВВ      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АТАНАС 
АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААЛЛЕЕККССААННДДААРР  ППООССТТООЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-37/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1592 

 

На местото на  членот на избирачкиот одбор:  МИТЕ 
СПАСОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ЈЈООРРДДААНН  ММИИТТЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ПЕРО 
ВЕЛКОВ предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини:  се именува лицето:   

ППЕЕТТРРЕЕ  ММИИТТЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВМРО-ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: 
СЛАВО АНГЕЛОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: НИКОЛА ВЕЛКОВ – вработен во ООУ”Крсте 
Петков Мисирков” Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: 
ЈОНЧЕ КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветен степен на образование се 
избира лицето: МИЛКА ТРАЈКОВА – вработенa во ЕЛС- Општина  
Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  
НАЦЕ АНГЕЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето :                                  

ССААШШККОО  ММААННААИИЛЛООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: 
БЛАЖО КИТАНОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ   на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува 
лицето: ННААЌЌЕЕ  ССТТООЈЈААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение, согласно член 18 став 3 од  
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да  
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до  
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот  
на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку  
пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-38/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1593 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ЈОВАН МИТЕВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветнен степен на образование 
се избира лицето: РУЖИЦА ДИМИТРОВА- вработена во ООУ 
,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на  членот на избирачкиот одбор:  ДРАГИ АТАНАСОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ММААРРЈЈААНН  

ФФИИЛЛИИППООВВ    ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДОНЧО 
КОЦЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: РРААДДЕЕ  

ГГООРРГГИИЕЕВВ      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: САШКО 
ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ГГООРРААНН  ЕЕФФТТИИММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 

Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано  од 
денот на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-39/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

                  
     Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1593 
 

На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 
РУЖИЦА ДИМИТРОВА  на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: по основ на прекин на 
работен однос се избира  
лицето: ДЕЈАНЧО ВАСИЛЕВ - вработен во ОУ ,,Гоце Делчев,, - 
Конче 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
      
Бр. 09-39/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1594 

 
На местото на  членот на избирачкиот одбор: БОРКА 

ЈОВАНОВА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

РРИИССТТОО  ЈЈООВВААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ДИМЧЕ 
КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: МИЛЕ АРСОВ – вработен во СОУ”Коста Сусинов” Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ТОШЕ 
ТОДОРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ЛИЛЈАНА КАРТАЛОВА – вработен во ЕЛС- Општина  
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  ИВИЦА 
МАНЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ББООРРККАА  ЈЈООВВААННООВВАА      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-40/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
     Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1595 

 
На местото на  членот  на избирачкиот одбор: ДАФИНКА 

ПЕТРОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини: несоодветен степен на образование  се избира 
лицето: ЛАЗО АПОСТОЛОВ – вработен во ЈП ,,ПЛАВАЈА,,  
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на  членот на избирачкиот одбор:  АЦЕ 
ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ББЛЛААЖЖЕЕ  ППЕЕЦЦААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: МИЛКА 
ЗДРАВЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование  се избира 
лицето: ДРАГАНА ЈОВАНОВА  – вработен во ОУ”Гоце Делчев” 
Конче  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  ВАНЕ 
ЈОВАНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето :                                                                  

ММААЈЈАА  ТТРРААЈЈККООВВАА      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ОРЦЕ 
ВИТАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ММААРРИИЈЈАА  ВВИИТТААННООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-41/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1595 

 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: 

ОРЦЕ ВИТАНОВ предлог од ВМРО–ДПМНЕ на кого му престана 
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мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето:  ММААЈЈАА  ВВИИТТААННООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината 
Радовиш и на огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-41/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1596 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот 

одбор: АЦО МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветнен степен на образование 
се избира лицето: ЈОВАН ТРАЈАНОВ - вработена во ОУ ,,Никола 
Карев,, Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: САШКО 
МИТЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: БРАНКО РИСТОВ  – вработен во ООУ”Крсте Петков 
Мисирков” Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: СТОЈАНЧО 
ТРАЈКОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: КОЛО МАНАСИЕВ  – вработен во ЈП ”ПЛАВАЈА” Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: БЛАЖЕ 
ПЕЦАНОВ предлог од СДСМ  на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ААЦЦЕЕ  

ЈЈООВВААННООВВ      ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЛИДИЈА 
НИКОЛОВА предлог од ВМРО– ДПМНЕ на кого му престана 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: се именува 
лицето: ННИИККООЛЛЧЧОО  РРИИССТТООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-42/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1597 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ВАНЧО КОЦЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветнен степен на образование 
се избира лицето: ВЕРИЦА ГАЗЕПОВА - вработена во ЕЛС-
Општина Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  КРИСТИНА МИТЕВА 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето:  ЖЖИИВВККОО  ММИИТТЕЕВВ      

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО ИЛИЕВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  ИИВВААНН  

ККРРССТТЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОРЃИ 
ШТЕРЈОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  

ВВЕЕССННАА  ННААККООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГЕРО ДОНЕВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 



Br.4/2014 Str. 22             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                           08.04.2014 god. 

 
 

  

избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :                                              

ЛЛААЗЗОО  ЛЛААЗЗААРРООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-43/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1597 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ВЕРИЦА ГАЗЕПОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по основ на боледување се избира 
лицето: МАРИЈАНЧО ЈОВАНОВ - вработен во ЕМУЦ ,,Коле 
Нехтенин,, Штип  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-43/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 

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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1598 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот 

одбор: ФИРУС ОМЕРОВ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: несоодветнен степен на 
образование се избира лицето:  ГУЛШЕН ЗЕКИР ОСМАНОВА - 
вработена во ОУ,,Никола Карев,,Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: МИЛЧО НИКОЛОВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ГГООШШЕЕ  

ТТААННЕЕВВССККИИ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЕЛИМ 
ИБРАИМОВ предлог од ВМРО–ДПМНЕ на кого му престана (име и 
презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:  се 
именува лицето: ШШЕЕЗЗААИИ  ЈЈААШШААРР    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-44/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател, Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

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

БРОЈ 1598 
 

На местото на заменик претседателот  на избирачкиот 
одбор: ГУЛШЕН ЗЕКИР ОСМАНОВА на кого му престана (име и 
презиме) мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветнен степен на образование се избира лицето:  ЕЛЕНА 
БОЖИНОВА - вработена во ОУ,,Гоце Делчев,,- Конче 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-44/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1599 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

РИДВАН ЈАШАРОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветнен степен на образование 
се избира лицето: ФИРУС МУСТАФОВ - вработен во ОУ,,Никола 
Карев,,Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
СОФЧЕ АНГЕЛОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветнен степен на образование 
се избира лицето:  ГУЛСАВЕР САЛИОВА- вработена во ГС на 
Владата на Република Македонија  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАСИЛ ТУШЕВ 
предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ЛЛААЗЗОО  

ААННГГЕЕЛЛООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:ОЛИВЕР 
ТРПКОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :                        

ФФЕЕРРИИДД  ММУУССТТААФФООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-45/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1600 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
несоодветнен степен на образование се избира лицето:            
КАТА АНГЕЛОВА - вработена во ОУ,,Никола Карев,,Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот  на избирачкиот одбор: АБДРАИЛ АЛИЕВ на 
кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветен степен на образование се избира лицето 
:ЕМРЕ МЕХМЕТ  – вработен во ОУ,,Никола Карев,,Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  ИСМАИЛ АРИФОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето:  ГГООШШЕЕ  ППЕЕТТРРООВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: НИКОЛА ИЛИЕВ 
предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ККААММЕЕННИИТТАА  ММИИЦЦООВВССККАА    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ТРАЈЧО 
КРСТОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ЖИВКО МИЦЕВСКИ–вработен во Водостапонство 
Радовишко Поле 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ДОБРЕ 
ЈОСЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: РИДВАН ЈАШАРОВ–вработен во ОУ,,Тошо Арсов,, Штип 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГЛИГОРЧЕ 
ТУНЏЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето: 

ССЕЕРРААФФИИММ  ААТТААННААССООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:КАМЧО 
ЈОРДАНОВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ          на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААТТААУУЛЛАА  ААДДЕЕММООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-46/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1601 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ДАНЧО МИЛЧОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: основ на пензионирање се избира 
лицето: ИГОР ЧАПОВ - вработен во ЕЛС-Општина Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
МАРИКА АРСОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: основ на пензионирање се избира 
лицето: ЕКРЕМ ЈАШАРОВ - вработен во ГС на Владата на 
Република Македонија  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  АБДУРАМАНОВ 
ЈАШАР предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:   

ЈЈААССННАА  ИИВВААННООВВССККАА  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАНЧО АНГЕЛОВ 
предлог од   ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини  се именува лицето : 

ДДИИММИИТТААРР  ТТУУММББООВВССККИИ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:  РИСТО 
ГЕГОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ССЛЛААВВЕЕ  ААННДДООЛЛИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:ЉУПЧЕ 
САРАМАНДОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ССУУЛЛЕЕЈЈММААНН  ААРРССЛЛААННООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-47/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1602 
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На местото на членот  на избирачкиот одбор: ЈАШАР ШЕРИФОВ на 
кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини: несоодветен степен на образование се избира лицето: 
ШАБАН ДЕРВИШЕВ - вработен во СОУ,,Коста Сусинов,,Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  АНАНИЈА ИЛИЕВ 
предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:   

ААННГГЕЕЛЛ  ММИИЛЛККООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор:БОРЧЕ 
ДИМИТРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето:  ЕЕММИИНН  ААЛЛИИООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-48/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
     Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1603 

 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот 

одбор: МИЛЕ ТРАЈАНОВ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: основ на пензионирање 
се избира лицето: ВЕРИЦА СПАСОВА ИСАИЛОВСКА - вработена 
во ООУ,,Крсте Петков Мисирков,,  Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  КОЦЕ ГЕОРГИЕВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето:  ФФААЗЗЛЛИИ  ЗЗУУББЕЕРРООВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 

На местото на членот на избирачкиот одбор: ЗЛАТКО СТОИМЕНОВ 
предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: се именува лицето :                                    

ВВООЈЈОО  ГГААЛЛЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор МАРА 
АТАНАСОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветен степен на образование се 
избира лицето: ЕМЕЛ ГОТАК  – вработенa во ООУ,,Крсте Петков 
Мисирков,, Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МАРЈАН 
ТРАЈЧЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ИИССММААИИЛЛ  ААДДЕЕММООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-49/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1603 
 

На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор 
ТАТЈАНА ЃОЗЕВА  на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по основ на боледување се избира 
лицето: ЖИВКО АТАНАСОВ – вработен во Агенција за катастар на 
недвижности - Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
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поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-49/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1604 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  БАЖЕ 

УЖЕВСКИ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ППЕЕТТРРЕЕ  ГГООРРГГИИЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: АВРАМ КРСТЕВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :  ММИИТТЕЕ  

ДДИИММИИТТРРООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИТЕ 
ДИМИТРОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААВВРРААММ  ККРРССТТЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-50/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1605 

 
На местото на членот  на избирачкиот одбор: ИДРИЗ 

ШЕРИФОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: НУРТЕН АМУШЕВА  – вработенa во ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов,, Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  БРАНКО МИЈАЛОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето:  ММААРРЈЈААНН  ММИИЈЈААЛЛООВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  МАЛИНКА ПЕТРОВА 
предлог од   ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : ММИИТТЕЕ  

ЈЈООВВААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ЕМИЛИЈА 
АНДОНОВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: престанок на работен однос се избира 
лицето: ЈАШАР СУЛИМАН–вработен во ОУ,,Никола Карев,,  
Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИТЕ ПАНОВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:   

ММУУССТТААФФАА  ЕЕЛЛММААЗЗ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-51/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 
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Образец број 9a 
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1605 

 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: 

ЈАШАР СУЛИМАН на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: по основ на престанок на работен 
однос се избира лицето: ТОМЕ ПОСТОЛОВ – вработен во ООУ 
,,Крсте Петков Мисирков,, - Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-51/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 08.04.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1605 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  МАРЈАН 

МИЈАЛОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ТТООММЕЕ  

ММУУРРААДДИИННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-51/3  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 08.04.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

      
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1606 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  ДИМИТАР 

КАМЧЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето : 

ННИИККООЛЛАА  ККООРРДДООВВ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: АНИ КОЦЕВ предлог 
од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ССЛЛААВВЕЕ  ЛЛААЗЗААРРЕЕВВ  

ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО––ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР 
ЗДРАВЕВ на кого му престана   
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини престанок на 
работен однос избира лицето: МИТЕ КОЦЕВ  – вработен во 
ЈП,,ПЛАВАЈА,,  Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЃОРГЕ 
ПЕТКОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:   

ДДЕЕЛЛФФИИННАА  ММИИЈЈААЛЛООВВАА    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: МИЛЕ 
АТАНАСОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето:  ЃЃООРРГГИИ  ККООЦЦЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш 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. 09-52/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1607 

 
На местото на членот  на избирачкиот одбор: ВАСЕ 

ТЕРЕЗИЕВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: престанок на работен однос се избира лицето: 
ЛАЗАР ГАЗЕПОВ– вработен во ЕЛС-Општина Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор:  ИГОР ПЕТКОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ММААРРГГААРРИИТТАА  

ППЕЕТТККООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: БИЛЈАНА ЃЕОРГИЕВА 
предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ММААРРЈЈААННЧЧОО  ТТРРААЈЈЧЧЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЗДРАВКО 
АНДОНОВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ВВААССККОО  ММИИРРЧЧЕЕВВ    ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: СЛОБОДАН 
ЈАНЕВСКИ предлог од            ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: РРИИССТТЕЕ  ЛЛААЗЗААРРООВВ    ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 

поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-53/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
 

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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1618 
 

На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 
МАКЕДОНКА КОЦЕВА на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен 
однос се избира лицето: МИЛЕ КОЦЕВ - вработен во СОУ,,Коста 
Сусинов,,  Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
ЃОШЕ ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: НАТАША КАЛАЈЏИЕВА ЗДРАВЕВА - вработена 
во СМУ,,Сргеј Михајлов,,  Штип  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор :  ДЕЈАНЧО ИЛИЕВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето: ДДААННИИЕЕЛЛ  ККРРССТТЕЕВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО ЕФРЕМОВ 
предлог од ВМРО-ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ДДРРААГГААНН  ККООЦЦЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: МАРКО 
ЕФРЕМОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ТРАЈЧЕ ДИМОВ  – вработен во ЈП,,ПЛАВАЈА,, Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВИКТОР 
ЈОВАНОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ББЛЛААЖЖЕЕ  ЕЕФФРРЕЕММООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
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новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-54/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1619 

 
На местото на членот  на избирачкиот одбор: ГОРАН 

ПЕТРОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ЕЛВИН ХАСАН - вработен во ООУ,,Крсте Петков 
Мисирков,,  Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ТРАЈЧО ЛУКАРОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини  се именува лицето: ССТТООЈЈААНН  ППООЦЦЕЕВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: БЛАЖО СТАНКОВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ          на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААТТААННААСС  ДДООННЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор ЈОРДАНКА 
ПОЦЕВА на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира  
лицето : МАРИЈА СТОЈАНОВА  – вработенa во ЈП,,ПЛАВАЈА,, 
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ГОЦЕ ИЦЕВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ          на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:                          

ГГООРРААНН  РРИИССТТООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 

новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-55/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
 

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

 
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 

од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1620 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ЈАСНА 

ИВАНОВСКА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: ММИИЛЛЕЕ  

УУЖЖЕЕВВССККИИ  ппррееддллоогг  оодд  СДСМ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: КАТЕРИНА 
МИЦЕВСКА предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ЖЖИИВВККОО  ММИИТТККООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: СТОЈАН 
ЃОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: СТОЈАН ГЕГОВСКИ– вработен во ОУ ,,Гоце Делчев,, Конче  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ЕЛИЗАБЕТА 
ДИМАНОВСКА предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето :                          

ДДИИММИИТТААРР  ККААММЧЧЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: АНГЕЛ 
МИЛКОВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето:  ККООССТТАА  ККРРССТТЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-56/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1621 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ТРАЈЧЕ МИТРЕВ на кого му престана  мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: АЛЕКСАНДРА МАНАСИЕВА-вработена во 
ОУ,,Орце Николов,, с.Ињево Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ТРАЈЧЕ 
ПЕТРОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: АЛЕКСАНДАР ИЦОВ – вработен во СОУ ,,Коста Сусинов,, 
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: САНДЕ 
ЈОВАНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето: ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА  – вработен во ОУ,,Коста Рацин,, 
с.Подареш Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  

 
Бр. 09-57/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1621 
 

На местото на членот  на избирачкиот одбор: ЦАНЕ 
СТАНКОВ предлог од ВМРО -ДПМНЕ на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини: лична изјава се 
именува лицето: ИВАН ГОРГИЕВ предлог од ВМРО -ДПМНЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од 
Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-57/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 04.04.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1621 
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На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: 
АЛЕКСАНДАР ИЦОВ  на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: претходно избран член во друг ИО се 
именува  
лицето: ЈОРДАН МИХАИЛОВ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-57/3  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1622 

 
На местото на претседателот  на избирачкиот одбор: 

ДРАГИ ГЕОРГИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: БОСИЛКА БЛАЖЕВСКА - вработена во ЈП за 
стопанисување со шуми Македонски Шуми  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик претседателот  на избирачкиот одбор: 
САШКО БОЈАЏИЕВ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини: несоодветен степен на образование 
се избира лицето: МАРИЈА ГОЗЕВА ЈАНЕВА - вработена во 
ОУ,,Гоце Делчев,,  Конче  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ГОРАН РУЈКОВ 
предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во избирачкиот 
одбор, од следните причини се именува лицето : ННООВВЕЕ  ММИИЛЛЧЧЕЕВВ  

ппррееддллоогг  оодд  СДСМ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ВАЊА ГОШЕВА 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана  мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:  РРААДДЕЕ  

ЈЈООВВААННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ    

своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор МИЈАЛЧО 
КОСТАДИНОВ на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, 
од следните причини: несоодветен степен на образование се 
избира лицето:ВЕРКА СТЕВЧЕВА–вработен во ЕЛС Општина  
Радовиш  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВУКИЦА 
ЛАЗАРЕВА предлог од СДСМ          на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:                                    

ГГООЦЦЕЕ  ММИИТТЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ВАСЕ ИЛИЕВ 
предлог од ВМРО - ДПМНЕ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето:                            

РРУУЖЖИИЦЦАА  ККООЦЦЕЕВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-58/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  

 
РЕШЕНИЕ 

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

БРОЈ 1622 
 

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: 
ГОЦЕ МИТЕВ предлог од СДСМ на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува 
лицето: ННААДДАА  РРИИССТТООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ    
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш 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. 09-58/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11 ,54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1623 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор: ЉУПЧО 

МИТЕВ предлог од ВМРО - ДПМНЕ  на кого му престана мандатот 
во избирачкиот одбор, од следните причини се именува лицето: 

ДДЕЕССППИИННАА  ААЛЛЕЕККССООВВАА  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  --  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот  на избирачкиот одбор: ТАСО 
ВАЛАСКИ  на кого му престана мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини: несоодветен степен на образование се избира 
лицето, НАДИЦА ПЕЦОВА–вработенa во ОУ,,Никола Карев,, 
Радовиш 
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор: ДАНИЕЛ 
ДИМИТРИЕВ предлог од ВМРО – ДПМНЕ на кого му престана 
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини се именува 
лицето: ААЦЦОО  ККООЦЦЕЕВВ  ппррееддллоогг  оодд  ВВММРРОО  ––  ДДППММННЕЕ  
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-59/1              ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 25.02.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 
Образец број 9a 

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ 
 

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 
од Изборниот законик („Сл. весник на РМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија, на седницата одржана на ден 31.03.2014 година, во 
состав Претседател,Јосип Ангелов и членовите Петар Поп-
Лазаров, Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 
БРОЈ 1623 

 
На местото на членот на избирачкиот одбор: БОРЧЕ 

СТОИМЕНОВ предлог од СДСМ     на кого му престана мандатот во 
избирачкиот одбор, од следните причини : лична изјава се именува 
лицето: ЗЗООРРААНН  ССТТООИИММЕЕННООВВ  ппррееддллоогг  оодд  ССДДССММ   
своерачен потпис на новоменуваиот 
новоизбран претседател/член 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а 
ќе се објави во службеното гласило на општината Радовиш и на 
огласната табла на општината. 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 
од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да 
поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до 
Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот 
на приемот на известувањето. 
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. 
Решението на општинската изборна комисија е конечно.  
 
Бр. 09-59/2  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во Радовиш 31.03.2014 год.                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                             ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р. 
ЧЛЕНОВИ 

 1.Петар Поп-Лазарев с.р. 
 2. Љупче Ефнушевв с.р. 
                  3.Сунај Јакупов с.р. 
                  4. Гоце Трајанов с.р. 

 


