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Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{
Izleguva po potreba

Sreda, 13 Mart
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Broj 6/2013 god.

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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1574
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1574 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1574 се избира
АЦО ТРАЈАНОВ од РАДОВИШ вработен во УПРАВА ЗА
ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ, адреса
ул. АНА
ПОЦКОВА бр.0121
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1574 се
избира ТОМЕ ДАНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА,ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ВОДИ, адреса ул. АНА ПОЦКОВА
бр.0025 своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1574 се избираат :
1)
КАТЕ ТРЕНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во
СОУ”КОСТА СУСИНОВ” Радовиш, , адреса на живеење ул.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0027; своерачен потпис на избраниот
член
2)
СВЕТЛАНА ЧАПОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0058; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1574 се именуваат :
3)
СЛАВИЦА
АНДОЛИЕВА
од
РАДОВИШ
предложен од политичката партија СДСМ;
своерачен потпис на именуваниот член
4)
СОЊА БОЖИНОВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1574 се
избираат :
1)
РАЈНА ТАУШАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса на живеење ул.
АНА ПОЦКОВА бр.0073; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
ДРАГИ НИКОЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на
живеење
ул.БЕЛ КАМЕН бр.0043; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1574 се
именуваат :
3)
ЃОРГИ БАНОВод РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член

@iro smetka
br: 758014072063018
Dano~en br.: 6023073000000

4)
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-43/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1575
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1575.
За претседател на избирачкиот одбор број 1575 се избира
ЛИДИЈА ЕФТИМОВА од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ”АЦО КАРАМАНОВ”, адреса ул. ЃОРГИ СУГАРЕВ
бр.0004 своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1575 се
избира НЕШЕ МЕХМЕТИ од РАДОВИШ вработен во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул. СВЕТИ СПАСО
РАДОВИШКО бр.0107 своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1575 се избираат :
1)
СЛОБОДАНКА КНЕВА од РАДОВИШ вработен
во ЗДРАВЕН ДОМ Радовиш, , адреса на живеење ул. ЈАВОР
бр.0003;
своерачен потпис на избраниот член
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2)
КОСТА МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во
ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса на живеење
ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ бр.0000; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1575 се именуваат :
3)
СТОЈЧО МАНОЛЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ТОШО АЛЕКСОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1575 се
избираат :
1)
ВЕСНА ВЕЛКОВА од РАДОВИШ вработен во
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”ШТИП,
адреса на живеење ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ бр.0131;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ДИМЧЕ НИКОЛОВСКИ од РАДОВИШ вработен
во ООУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ”ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ЃОРГИ СУГАРЕВ бр.0012; своерачен потпис
на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1575 се
именуваат :
3)
СТОЈАН АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
4)
НИКОЛИНА ЦИПУШЕВА од РАДОВИШ
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-44/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
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Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1576
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1576.
За претседател на избирачкиот одбор број 1576 се избира
ИВАНКА СОКОЛОВА од Радовиш вработена во Општинска
Народна Библиотека ,,Браќа Миладиновци, Радовиш, адреса
ул.,,Свети Спасо Радовишки,, бр.0080 вл.ст. своерачен
потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1576 се
избира ЉУПЧЕ АТАНАСОВ од Радовиш вработен во
Средно Општинско Училиште ,,КОСТА СУСИНОВ,,
Радовиш, адреса ,,Јане Сандански,, бр.0019 вл.ст.. своерачен
потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1576 се избираат :
1)
ГОРДАНКА ВАЛАКОВА од Радовиш, вработена
во ООУ ,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш, адреса на
живеење ул.,,Коста Сусинов,, бр.0013 вл.ст.; своерачен
потпис на избраниот член
2)
МИРСА РИСТОВА од Радовиш вработена во ООУ
,,Никола
Карев,,
Радовиш,
адреса
на
живеење
ул.,,Партизанска,, бр. 0035 вл.ст.; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1576 се именуваат :
3)
ЈОРДАН ТЕОХАРЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ДАНИЕЛА КАЦАРЕВА од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1576 се
избираат :
1)
ТРАЈЧЕ ГАБРЕШАНЕЦ од Радовиш вработен во
Агенција за катастар на недвижности Скопје, адреса на
живеење
ул.,,Свети Спасо Радовишки,, бр.0037 вл.ст.
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ВИОЛЕТА ТАУШАНОВА од Радовиш вработена
во Министерство за финансии Скопје п.о. Радовиш, адреса
на живеење ул.,,15-ти Корпус,,бр.0023 вл.ст.; своерачен
потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1576 се
именуваат :
3)
КОЦЕ БОЈАЏИЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ФИЛИП ТАУШАНОВ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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
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изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Бр. 10-45/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1577
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1577.
За претседател на избирачкиот одбор број 1577 се избира
ДРАГИ СТЕФАНОВСКИ од Радовиш вработен во Агенција
за храна и ветеринанрство на Република Македонија, адреса
ул.,,Партизанска,, бр.0006 вл.ст. своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1577 се
избира ДИМИТАР ИВАНОВСКИ од Радовиш вработен во
Здравен дом Радовиш, адреса ,,Ленинова,, бр.0037 вл.ст..
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1577 се избираат :
1)
ЛЕНЧЕ АНДОНОВА од Радовиш, вработена во
ООУ ,,Орце Николов,, с.Ињево Радовиш, адреса на живеење
ул.,,Наум Наумовски Борче,, бр.0014 вл.ст.; своерачен
потпис на избраниот член
2)
КОЛО НИКОЛОВ од Радовиш вработен во Фонд за
здравствено осигурување на Македонија п.о. Радовиш,
адреса на живеење ул.,,Ленинова,, бр. 0061 вл.ст.; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1577 се именуваат :
3)
МИЛЕ ШТЕРЈЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ЖИВКО АНДОНОВ од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1577 се
избираат :
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1)
ЃОРЃЕ ЛАХТОВ од Радовиш вработен во Средно
општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на
живеење ул.,,Партизанска,, бр.0044 вл.ст. своерачен потпис
на избраниот заменик член
2)
СОЊА АВРАМОВА од Радовиш вработена во ЈУ
Меѓуопштински вентар за социјална работа п.о. Радовиш,
адреса на живеење ул.,,Ленинова,, бр.0024 вл.ст.; своерачен
потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1577 се
именуваат :
3)
МИЛЕ ПАРТАЛОВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
СНЕЖАНА РИСТОВА од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-46/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1578
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1578.
За претседател на избирачкиот одбор број 1578 се избира
ДИМЕ ДАМЈАНСКИ од Радовиш вработен во ООУ ,,Гоце
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Делчев,, Конче, адреса ул.,,Самуилова,, бр.0032 вл.02 ст.011
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1578 се
избира КАТЕРИНА ЈОРДАНОВА
од Радовиш вработена во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов,, Радовиш,
адреса ,,Благој Туфанов,, бр.0035 вл.ст..
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1578 се избираат :
1)
АРИФ АРНАУТОВ од Радовиш, вработен во
Водостопанство ,,Радовишко Поле,, Радовиш, адреса на
живеење ул.,,Самуилова,, бр.0009 вл.01 ст.002; своерачен
потпис на избраниот член
2)
ИЛЕ РИСТОВ од Радовиш вработен во Агенција за
катастар на недвижности Скопје, адреса на живеење
ул.,,Самуилова,, бр. 0045 вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1578 се именуваат :
3)
ПЕТРЕ ЃОРЃИЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ДАРИНКА СТОЈКОВА од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578 се
избираат :
1)
ЈОВИЦА ИЛИЌ од Радовиш вработен во СОУ
;Коста
Сусинов,,
Радовиш,
адреса
на
живеење
ул.,,Самуилова,, бр.0047 вл. 20 ст. своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
БИЛЈАНА СПАСОВА од Радовиш вработена во
ООУ ,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење
ул.,,Благој Туфанов,,бр.0006 вл.ст.; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1578 се
именуваат :
3)
АТАНАС ЃОРЃИЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ЛИДИЈА ЛОЗНАЛИЕВА од Радовиш, предложен
од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-47/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ

13.03.2013 god.
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1579
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1579.
За претседател на избирачкиот одбор број 1579 се избира
АКСЕЛ ЦИПАЛОВ од Радовиш вработен во Генерален
Секретарјат на Влада на РМ, адреса бул.,,Александар
Македонски,, бр.0011 вл.02 ст.012
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1579 се
избира ГОРАН АТАНАСОВ од Радовиш вработен во ЈП
МРТВ, адреса ,,Ванчо Прке,, бр.0008 вл.ст.. своерачен
потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1579се избираат :
1)
ВЕЛИН МИЛЕВ од Радовиш, вработен во ЈПСШ
Македонски шуми, адреса на живеење ул.,,Александар
Македонски,, бр.0017
вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот чле
2)
АТАНАС МАНЕВ од Радовиш вработен во ЈПСШ
Македонски шуми, адреса на живеење ул.,,Александар
Македонски,, бр.0007 вл. 02 ст. 011; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1579 се именуваат :
3)
МИРКО ЦЕНЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
БИЛЈАНА НЕГРЕНОВЕЦ од Радовиш предложен
од политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579 се
избираат :
1)
ВАЦА СТОЈАНОВА Радовиш вработена во ОУ
;Гоце Делчев,, Конче, адреса на живеење ул.,,Александар
Македонски,, бр.0021 вл. 03 ст.010; своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВА од Радовиш вработена во
ООУ ,,Кирил и Методиј,, с.Ораовица Радовиш,
ул.,,Александар Македонски,, бр.0007
вл.02 ст.009;.;
своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1579 се
именуваат :
3)
НИКОЛА КАЦАРЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
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Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
НАЦЕ ДИМИТРИЈЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-48/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1580
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1580.
За претседател на избирачкиот одбор број 1580 се избира
ДАНИЕЛА ЧАЧАРОВА од Радовиш вработена во СОУ
,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса
бул.,,Александар
Македонски,, бр.0016 вл.03 ст.009. своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1580 се
избира ГОЦЕ ЛАЗАРОВ од Радовиш вработен во СОУ
,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса ,,Герас Цунев,, бр.0029
вл.ст.. своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1580 се избираат :
1)
ЗОРАНЧО БОЖИНОВ од Радовиш, вработен во
СОУ ,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење
ул.,Илија Алексов,, бр.0060 вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот член

13.03.2013 god.

2)
ПАВЛИНКА АНДРЕЕВА од Радовиш вработена во
ООУ ,,Коста Рацин,, Подареш Радовиш, адреса на живеење
ул.,,Александар Македонски,, бр.0022 вл. 03 ст. 003;
своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1580 се именуваат :
3)
АЦО ТРАЈАНОВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
МАРИНА БОЖИНОВА од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580се
избираат :
1)
МИРА ЧУРУЛИНОВА Радовиш вработена во СОУ
,,Коста Сусинов,, Радовиш, адреса на живеење ул.,,Илија
Алексов,, бр.0041 вл. 03 ст.010; своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ од Радовиш вработен во
ООУ ,,Гоце Делчев,, Конче, адреса на ул.,,Илија Aлексов,,
бр.0121 вл. ст.;.; своерачен потпис на избраниот заменик
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1580 се
именуваат :
3)
ЈОНЧЕ ФИЛИПОВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ДИМЧЕ ВАСИЛЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-49/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
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Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1581
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1581.
За претседател на избирачкиот одбор број 1581 се избира
СНЕЖАНА ТРЕНЧЕВА од Радовиш вработена во ООУ
,,Гоце Делчев,, Конче, адреса бул.,,Пиринска,, бр.0017 вл.
ст.. своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1581 се
избира ВАНЧО КОЦЕВ од Радовиш вработен во ООУ,,Орце
Николов,,Ињево Радовиш, адреса,,Вапцарова,, бр.15 вл.ст..
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1581 се избираат :
1)
ПЕТРЕ ЈОВАНОВ од Радовиш, вработен во ДМУЦ
,,Сергеј Михајлов,, Штип, адреса на живеење ул.,методи
Мицевски Брицо,, бр.0001 вл.05 ст.; своерачен потпис на
избраниот член
2)
ЈОВАН ЈОВАНОВ од Радовиш вработен во
Водостопанство Радовишко Поле Радовиш, адреса на
живеење ул.,,Плачковица,, бр.0234 вл. ст.; своерачен потпис
на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1581 се именуваат :
3)
МИТЕ МИТЕВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
РАТКА ПЕЦЕВА од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581 се
избираат :
1)
САВЕТКА ДИМОВСКА Радовиш вработена во
ООУ ,Сандо Масев,, Струмица, адреса на живеење
ул.,,Плачковица,, бр.0191 вл. ст.; своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
МАРА СПАСОВА од Радовиш вработена во
Здравен дом Радовиш, адреса на ул.,,Плачковица,, бр.0210
вл. ст.;.; своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1581 се
именуваат :
3)
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ДЕЈАН БИБОВСКИ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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 /

13.03.2013 god.

именуваното лице има право да поднесе Изјава за
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Бр. 10-50/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1582
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1582.
За претседател на избирачкиот одбор број 1582 се избира
БЛАГИЦА БОЖИНОВА од Радовиш вработена во
ЈОУДГ,,Ацо Караманов,,Радовиш, адреса бул.,,Вардарска,,
бр.0031 своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1582 се
избира СПАСО НИКОЛОВ од Радовиш вработен во
ЈПмакедонски шуми, адреса,,Ѓорче Петров,, бр.0097 вл.ст..
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1582 се избираат :
1)
ЦВЕТАНКА КРШКОВА од Радовиш, вработена во
ООУ ,,Никола Карев,, Радовиш, адреса на живеење
ул.,Ѓорче Петров,, бр.0040 вл. ст.; своерачен потпис на
избраниот член
2)
ГАЛИНА СТОЈАНОВА од Радовиш вработена во
ООУ ,,Гоце Делчев,, Конче, адреса на живеење
ул.,,Калаузлиска,, бр.0012 вл. ст.; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1582 се именуваат :
3)
ВАСИЛЕВ ВАСЕ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење
своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ТОНИ БОЖИНОВ од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582 се
избираат :
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1)
ЃОРЃЕ МИЛЕВ Радовиш вработен во ЈП
Македонски шуми адреса на живеење ул.,,Чазманска,,
бр.0002 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот заменик
член
2)
ЗОРИЦА МАРТИНОВА од Радовиш вработена во
ООУ ,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш, адреса на
ул.,,Кирил и Методиј,, бр.0002 вл. ст.;.; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1582 се
именуваат :
3)
ЈАСМИНА КОЦЕВА од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ДИМЧЕ МАНЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-51/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.1013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунаи Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1583
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1583.
За претседател на избирачкиот одбор број 1583 се избира
СИЛВАНА АНДОНОВА од Радовиш вработенА во ООУ
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,,Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса бул.,,Марксова,,
бр.0009 вл. ст.. своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1583 се
избира ФЕИМ ИСИНОВ од Радовиш вработен во ООУ
,,Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса,,Шаин Маале,,
бр.121 своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1583 се избираат :
1)
ЛУЈЗА СПАСОВА од Радовиш, вработена во ООУ
,,Крсте петков Мисирков,, Радовиш адреса на живеење ул.,
,,Шаин Маале ,, бр.0073 вл. ст.; своерачен потпис на
избраниот член
2)
ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ од Радовиш вработен во
ЈОУДГ ,,Ацо Караманов,, Радовиш, адреса на живеење
ул.,,ленинова,, бр.0033 вл.
ст.; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1583 се именуваат :
3)
ВАСЕ СПАСОВ од Радовиш предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ЕФТИМ КАРАМАНОВ од Радовиш предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национално Единство, адреса на живеење
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583 се
избираат :
1)
СЛАВЧО АТАНАСОВ Радовиш вработен во СОУ
,Коста Сусинов Радовиш, адреса на живеење ул.,,Ванчо
Прке,, бр.0008 вл. ст.; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
МАРИКА ДИМИТРИЈЕВА од Радовиш вработена
во ООУ ,,Крсте петков Мисирков,, Радовиш, адреса на
ул.,,Алекссандар Македонски,, бр.0003 вл. 01 ст.003;
своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1583 се
именуваат :
3)
ДИМЧО ВАСИЛЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија Социјал Демократски сојуз на
Македонија, адреса на живеење своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
СЛАВЧЕ ПАНЕВ од Радовиш, предложен од
политичката партија ВМРО-Демократска Партија за
Македонско Национаклно Единство 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. 10-52/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
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2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1584
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1584 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1584 се избира
АНЕТА ЈАНКОВИЌ од РАДОВИШ вработен во ОУ
“КОСТА РАЦИН”-ПОДАРЕШ, адреса ул. КАЛАУЗЛИСКА
бр.55 своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1584 се
избира МАРГА ЈАНЕВА од РАДОВИШ вработен во ОУ
“КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-ОРАОВИЦА
, адреса ул.
ПЛАЧКОВИЦА б.б. своерачен потпис на избраниот заменик
претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1584 се избираат :
1)
ЃОРЃЕ КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш, , адреса на
живеење ул. КАЛАУЗЛИСКА бр.33;
своерачен потпис
на избраниот член
2)
ВИТАН РИСТОВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА б.б.; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1584 се именуваат :
3)
ВЕЛИЧЕ ЗАЈКОВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
МАГДАЛЕНА ХАЏИ ВАСИЛЕВА од РАДОВИШ
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1584 се
избираат :
1)
ДРАГИ ИЛИЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во
СОУ “КОСТА СУСИНОВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење
ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.87; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
СУЗАНА СТОЈАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ОУ “НИКОЛА КАРЕВ” РАДОВИШ, адреса на живеење
ул.СТИВ НАУМОВ бр.21; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1584 се
именуваат :
3)
ИВАНА ВУЧКОВСКА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ДАНЧЕ БОЗАЏИЕВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-53/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1585
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1585 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1585 се избира
ЖИВКО ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во Агенција за
катастар на недвижности Скопје, адреса ул. МИРЧЕ АЦЕВ
бр.23 своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1585 се
избира ИВАНА СУЛЕВА од РАДОВИШ вработен во ОУ
“НИКОЛА
КАРЕВ”РАДОВИШ,
адреса
ул.
8-МИ
СЕПТЕМВРИ бр.28 своерачен потпис на избраниот заменик
претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1585 се избираат :
1)
СЛАВЕ ТРАЈАНОВ од РАДОВИШ вработен во
СОУ”КОСТА СУСИНОВ” Радовиш, , адреса на живеење ул.
ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.16;
своерачен потпис на избраниот
член
2)
ЛИЛЈАНА АРСОВА од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ”АЦО КАРАМАНОВ”-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.30; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1585 се именуваат :
3)
УБАВКА СТЕВКОВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ;
своерачен потпис на именуваниот член
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)
СНЕЖАНА ПЕТКОВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1585 се
избираат :
1)
СЕНКА БОРАНИЕВА-ЃОЗЕВА од РАДОВИШ
вработен во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на живеење ул. СТОИМЕН ТРАЈКОВ
бр.10; своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
МАРИКА ПАНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса на живеење
ул.СТИВ НАУМОВ бр.10; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1585 се
именуваат :
3)
МИЛЕ ИЛИЕВСКИ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
АЦЕ ЕФТИМОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-54/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1586
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1586 .

13.03.2013 god.

За претседател на избирачкиот одбор број 1586 се избира
ТРАЈАН ЃОРЃИЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.43
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1586 се
избира ДУШАНКА МАНЧЕВСКА од РАДОВИШ вработен
во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА, адреса ул. ПЛАЧКОВИЦА бр.7
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1586 се избираат :
1)
ЕЛИЗАБЕТА ЈЕФРЕМОВА НИКОЛОВА од
РАДОВИШ вработен во СОУ”КОСТА СУСИНОВ”
Радовиш, , адреса на живеење ул. ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.16;
своерачен потпис на избраниот член
2)
ТРАЈЧО ПОСТОЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ”АЦО КАРАМАНОВ”-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.14; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1586 се именуваат :
3)
ДИМИТАР ЈОРДАНОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ВАСЕ ПОЦЕВ
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1586 се
избираат :
1)
СТОЈАН ЛАЗАРОВ од РАДОВИШ вработен во
ЈАВНО ПРЕТПИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА
МАГИСТРАЛИТЕ,
адреса
на
живеење
ул.
ПЛАЧКОВИЦА бр.5; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
ЛИМОНКА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен во
СОУ”КОСТА
СУСИНОВ”,
адреса
на
живеење
ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.11; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1586 се
именуваат :
3)
ЃОШЕ ПЕТРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ТАЊА ПОЦКОВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-55/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
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2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1587
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1587.
За претседател на избирачкиот одбор број 1587 се избира
МИЛЕ ТРАЈКОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул. Лисец бр.20 своерачен
потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1587 се
избира ДЕСТАН ДЕСТАНОВ од РАДОВИШ вработен во
СОУ,,Коста Сусинов”, адреса ул. Лисец бр.35 своерачен
потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1587 се избираат :
1)
ЛИЛЕ ТОДОРОВА од РАДОВИШ вработен во
ОУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ” с.Ињево-Радовиш,
, адреса на
живеење ул. Коџа Баир бр.27; своерачен потпис на
избраниот член
2)
СТЕВАН МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,НИКОЛА КАРЕВ”-РАДОВИШ, адреса на живеење ул.
Коџа Баир бр.59; своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1587 се именуваат :
3)
НАТАЛИЈА
АНГЕЛОВА
од
РАДОВИШ
предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис
на именуваниот член
4)
ВАНЧО МАНЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1587 се
избираат :
1)
ДИМЧЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
Македонски шуми, адреса на живеење ул. Коџа Баир бб;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ЛИЛЈАНА МАЗНЕВА од РАДОВИШ вработен во
ОУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”, адреса на живеење
ул.Славчо Стоименов бр.19; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1587 се
именуваат :
3)
БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
МАНЕ МАНЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член

13.03.2013 god.

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
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. 10-56/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1588
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1588.
За претседател на избирачкиот одбор број 1588 се избира
СУЗАНА МАНАСИЕВА од РАДОВИШ вработен во
СОУ,,КОСТА СУСИНОВ,, Радовиш, адреса
ул.8-ми
Септември бр.230 своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1588 се
избира РИСТО ТОМОВ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство Радовишко поле, адреса ул. 8-ми Септември
бр.148 своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1588 се избираат :
1)
ГАБРИЕЛА ЈАКИМОВА од РАДОВИШ вработен
во ОУ”НИКОЛА КАРЕВ,, -Радовиш, адреса на живеење ул.
Дане Трајков бр.40; своерачен потпис на избраниот член
2)
ВЕСНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ вработен
во ОУ,,КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса
на живеење ул. Михаил Апостолски бр.1; своерачен потпис
на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1588 се именуваат :
3)
СЛАВЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член

Br. 6/2013 Str. 11

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

4)
МАНО ЛАЗАРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1588 се
избираат :
1)
ТИМЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
Македонски шуми, адреса на живеење ул. Михаил
Апостолски бр.14; своерачен потпис на избраниот заменик
член
2)
ЛАЗАР ДИМИТРОВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,НИКОЛА КАРЕВ,,РАДОВИШ, адреса на живеење ул.
Таско Андонов бр.43; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1588 се
именуваат :
3)
ДИМЧЕ АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ЈОНЧЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-57/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1589
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1589.

13.03.2013 god.

За претседател на избирачкиот одбор број 1589 се избира
МИРОПА НАКОВСКА од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,ОРЦЕ
НИКОЛОВ,,
с.Ињево-Радовиш,
адреса
ул.Населба без уличен систем
своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1589 се
избира ИГОР КОНЗУЛОВ од РАДОВИШ вработен во
СОУ,,Коста Сусинов”, адреса ул. Населба без уличен систем
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1589 се избираат :
1)
ЉУПЧО МИЈАЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ” с.Ињево-Радовиш,
, адреса на
живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на
избраниот член
2)
СИЛВАНКА ЈАНКОВА од РАДОВИШ вработен
во ОУ,,КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. Населба без уличен систем; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1589 се именуваат :
3)
ВЕСНА МИЈАЛОВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ВАНЧО МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1589 се
избираат :
1)
ЛАЗАР ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,НИКОЛА КАРЕВ, адреса на живеење ул. Населба без
уличен систем; своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
СЛАВЧО ПОП-АНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен
во Здравен дом Радовиш, адреса на живеење ул. Населба
без уличен систем; своерачен потпис на избраниот заменик
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1589 се
именуваат :
3)
СЕРАФИМ МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ЕМИЛИЈА СПАСОВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-58/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.
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Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1590
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1590
За претседател на избирачкиот одбор број 1590 се избира
ДОНЧО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1590 се
избира ДИМКА ИЛИЈЕВА од РАДОВИШ ,вработен во
ЈУ,,Меѓу општински центар за социјална работа- Радовиш,
националност М,адреса ул. Населба без уличен систем бр
000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1590 се избираат :
1)
ДАМЕ АНГЕЛОВСКИ од РАДОВИШ вработен
во ЈП Македонски шуми – Радовиш , националност М,
адреса на живеење Населба без уличен систем бр 000 ;
своерачен потпис на избраниот член
2)
РИСТО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
Македонски шуми – Радовиш, националност М, адреса на
живеење Населба без уличен систем ; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1590 се именуваат :
3)
ЦВЕТКО
АНГЕЛКОВСКИ
од
РАДОВИШ
предложен од политичката партија СДСМ своерачен потпис
на именуваниот член
4)
МИЛЕ ВАСИЛЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1590 се
избираат :
1)
ЈАГОДКА ЈОВАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ЈП Македонски шуми – Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на
избраниот заменик член
2) РОЗА ИЛИЕВА од РАДОВИШ вработен во
ЈП
Македонски шуми – Радовиш, адреса на живеење ул.
Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1590 се
именуваат :
3)
СТОЈЧЕ ВАЉАКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ
своерачен потпис на именуваниот заменик член
4)
ИЛЧО ЃОРГОВСКИ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Радовиш и на огласната табла на општината.

13.03.2013 god.

Копија од решението се доставува до Државната изборна
комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за
неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Бр. 10-59/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1591
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1591
За претседател на избирачкиот одбор број 1591 се избира
ДАНЧЕ ТРИЧКОВСКИ
од РАДОВИШ вработен во ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИ "- с.
Ораовица- Радовиш, националност М,адреса ул. Населба без
уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1591 се
избира ЉУБА ПРАНГОВСКА од РАДОВИШ ,вработен во
ОУ,,ОРЦЕ НИКОЛОВ” с.Ињево- Радовиш, националност
М,адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен
потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1591 се избираат :
1)
ГЛИГОР СТЕФАНОВ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство Радовишко поле – Радовиш , националност
М, адреса на живеење Населба без уличен систем бр 000 ;
своерачен потпис на избраниот член
2)
СТОЈАНКА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ,,Ацо Караманов” – Радовиш, националност М,
адреса на живеење Населба без уличен систем ; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1591 се именуваат :
3)
ВАСО КИРИЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
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4)
ТРАЈЧЕ ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1591 се
избираат :
1)
ЦИМО ЛАЗАРЕВ од РАДОВИШ вработен во ЈП
Македонски шуми – Радовиш, националност М,адреса ул.
Населба без уличен систем бр 000. Своерачен потпис на
избраниот заменик член
2) РИСТО МИТЕВ од РАДОВИШ вработен во
ЈП
Македонски шуми – Радовиш, адреса на живеење ул.
Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1591 се
именуваат :
3)
ПЕРО ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
АТАНАС АТАНАСОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-60/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1592
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1592

13.03.2013 god.

За претседател на избирачкиот одбор број 1592 се избира
ЈУЛИЈА СТЕФАНОВА
од РАДОВИШ
вработен во
Здравен дом- Радовиш, националност М,адреса ул. Наум
Наумовски Борче бр.32
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1592 се
избира СТАНОЈ ПЕТРОВ од РАДОВИШ ,вработен во
Општинска Народна Библиотека- Радовиш, националност
М,адреса ул. Свети Спасо Радовишки бр.46 своерачен
потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1592 се избираат :
1)
ЈУЛИЈА КОЛЕВА од РАДОВИШ вработен во
Општина Радовиш – Радовиш , националност М, адреса на
живеење Ленинова бр.42 ; своерачен потпис на избраниот
член
2)
АНЧЕ МИХАИЛОВА од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,НИКОЛА КАРЕВ,, – Радовиш, националност М, адреса
на живеење ул.1 Мај бб ; своерачен потпис на избраниот
член
За членови на избирачкиот одбор број 1592 се именуваат :
3)
МИТЕ СПАСОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ПЕРО ВЕЛКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1592 се
избираат :
1)
СЛАВО АНГЕЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ,,ОРЦЕ НИКОЛОВ,, с.Ињево – Радовиш, националност
М,адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен
потпис на избраниот заменик член
2) ЈОНЧЕ КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во
ЈП за
заштита на магистралите – Радовиш, адреса на живеење ул.
Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1592 се
именуваат :
3)
НАЦЕ АНГЕЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
БЛАЖО КИТАНОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-61/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
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2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1593
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1593
За претседател на избирачкиот одбор број 1593 се избира
Јован Митев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1593 се
избира Марија Тодорова – Митева
од РАДОВИШ
,вработен во ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш,
националност М,адреса ул. Населба без уличен систем бр
000. своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1593 се избираат :
1)
Ванчо Манев од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство Радовишко поле – Радовиш , националност
М, адреса на живеење населба без уличен систем бр 000 ;
своерачен потпис на избраниот член
2)
Звонко Атанасов од РАДОВИШ вработен во
Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство,
националност М, адреса на живеење населба без уличен
систем бр 000; своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1593 се именуваат :
3)
Драги Атанасов од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
Наце Манев од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1593 се
избираат :
1)
Илија Трајков од РАДОВИШ вработен во ОУ
“ОРЦЕ НИКОЛОВ “- с. Ињево- Радовиш, националност
М,адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен
потпис на избраниот заменик член
2) Новка Велева од РАДОВИШ вработен во ООУ "КРСТЕ
ПЕТКОВ МИСИРКОВ" РАДОВИШ адреса на живеење ул.
Плачковица бр 000 своерачен потпис на избраниот заменик
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1593 се
именуваат :
3)
Донче Коцев од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
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4)
Сашко Јованов од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-62/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1594
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1594
За претседател на избирачкиот одбор број 1594 се избира
Мите Василев од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000.
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1594 се
избира Сашка Арсова од РАДОВИШ, вработен во Општина
Радовиш, националност М, адреса ул. Населба без уличен
систем бр 000.
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1594 се избираат :
1)
Цена Димитрова од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ "АЦО КАРАМАНОВ" – РАДОВИШ, националност
М, адреса на живеење населба без уличен систем бр 000 ;
своерачен потпис на избраниот член
2)
Гоце Илиев од РАДОВИШ вработен во ОУ
"ОРЦЕ НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш , националност М,
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адреса на живеење населба без уличен систем бр 000;
своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1594 се именуваат :
3)
Борка Јованова од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
Игор Ѓоргиев од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1594 се
избираат :
1)
Димче Коцев од РАДОВИШ вработен во Јавно
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
локалните патишта, националност М,адреса ул. Населба без
уличен систем бр 000.
Своерачен потпис на избраниот заменик член
2) Тоше Тодоров од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш адреса на живеење ул
Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1594 се
именуваат :
3)
Ивица Манчев од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
Слободан Јованов од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-63/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1595
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1595
За претседател на избирачкиот одбор број 1595 се избира
Спасо Ангелов од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000.
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1595 се
избира Каролина Ристова од РАДОВИШ, вработен во
СОУ КОСТА СУСИНОВ - РАДОВИШ, националност
М,адреса ул. Плачковица бр 209
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1595 се избираат :
1)
Магде Ивановска од
Радовиш вработен во
ЈОУДГ "АЦО КАРАМАНОВ" – РАДОВИШ, националност
М, адреса на живеење ул. Плачковица бр 168 ; своерачен
потпис на избраниот член
2)
Дафинка Петрова од Радовиш вработен во СОУ
КОСТА СУСИНОВ - РАДОВИШ, националност М, адреса
на живеење ул Плачковица бр 228; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1595 се именуваат :
3)
Аце Јованов
од РАДОВИШ
предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
Марјан Јанев од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1595 се
избираат :
1)
Борче Апостолов од РАДОВИШ вработен во во
ОУ "ОРЦЕ НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш , националност
М,адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен
потпис на избраниот заменик член
2) Милка Здравева од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш адреса на живеење ул
Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1595 се
именуваат :
3)
Ване Јованов
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
Орце Витанов
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-64/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1596
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1596
За претседател на избирачкиот одбор број 1596 се избира
Тања Тодорова од РАДОВИШ вработен во ОУ "ОРЦЕ
НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш, националност М,адреса
ул. Населба без уличен систем бр 000. своерачен потпис на
избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1596 се
избира Ацо Митев од РАДОВИШ, вработен во ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш,
националност М,адреса Населба без уличен систем бр 000.
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1596 се избираат :
1)
Лилјана Атанасова од Радовиш вработен во ОУ
"КОСТА РАЦИН" – ПОДАРЕШ, националност М, адреса на
живеење ул. Видое Смилески Бато бб ; своерачен потпис
на избраниот член
2)
Валентина Димитрова од Радовиш вработен во
УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО , националност М,
адреса на живеење ул Мето Хаџивасилев бр 61; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1596 се именуваат :
3)
Илија Томовски
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
Горги Митев
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1596 се
избираат :
1)
Сашко Митев од РАДОВИШ вработен во во ОУ
"ОРЦЕ НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш , националност
М,адреса ул. Населба без уличен систем бр 000. Своерачен
потпис на избраниот заменик член
2) Стојанчо Трајков
од РАДОВИШ вработен во
ОУ
"ОРЦЕ НИКОЛОВ "- с. Ињево- Радовиш адреса на живеење
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ул Населба без уличен систем бр 000 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1596 се
именуваат :
3)
Блаже Пецанов
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
Лидија Николова од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-65/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов и членовите Петре Поп Лазарев,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов и Гоце Трајанов, го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1597
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1597
За претседател на избирачкиот одбор број 1597 се избира
Ванчо Коцев
од
РАДОВИШ
вработен во
Јавно
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
локални патишта, националност М, адреса ул. Населба без
уличен систем бр 000. своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1596 се
избира Атанаска Коцева од РАДОВИШ, вработен во ОУ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - КОНЧЕ, националност М,адреса Ул.
Вапцарова бр 15 своерачен потпис на избраниот заменик
претседател
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За членови на избирачкиот одбор број 1597 се избираат :
1)
Невенка Спирова од
Радовиш вработен во
ЗДРАВСТВЕН ДОМ -РАДОВИШ, националност М, адреса
на живеење ул Питу Гули бр 1 своерачен потпис на
избраниот член
2)
Киро Стојанов од
РАДОВИШ вработен во
ВОДОСТОПАНСТВО РАДОВИШКО ПОЛЕ – Радовиш
националност М, адреса на живеење, Населба без уличен
систем бр 000 ; своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1597 се именуваат :
3)
Кристина Митева од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
Александар Петров од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО - ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1597 се
избираат :
1)
Димитар Ѓоргиев
од Радовиш вработен во во
ОУ "КОСТА РАЦИН "- с. Подареш- Радовиш
,
националност М,адреса ул. Вардарска бр 32. Своерачен
потпис на избраниот заменик член
2) Румена Манева од РАДОВИШ вработен во ЈОУДГ "
АЦО КАРАМАНОВ"- Радовиш адреса на живеење ул
Вардарска бр. 65 своерачен потпис на избраниот заменик
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1597 се
именуваат :
3)
Игорче Трајанов
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија
СДСМ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
Геро Донев
од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
своерачен потпис на именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-66/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
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Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев,
Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1598
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1598.
За претседател на избирачкиот одбор број 1598 се избира
БОСИЛКА ЗДРАВКОВА Од Радовиш вработен во ОУ
НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ , адреса ПИТУ ГУЛИ .
своерачен потпис на избраниот заменик претседат
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1598 се
избира ФИРУС ОМЕРОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ
НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса НАСЕЛБА БЕЗ
УЛИЧЕН СИСТЕМ, своерачен потпис на избраниот заменик
претседат
За членови на избирачкиот одбор број 1598 се избираат :
1)
ЗОРАНЧЕ КАЗАНЏИЕВ вработен во ЗДРАВЕН
ДОМ РАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА број
0184; своерачен потпис на избраниот член
2)
ЉУПЧО КАЛАЈЏИЕВ вработен во ОУ НИКОЛА
КАРЕВ РАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА
број 0159 своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број1598 се именуваат :
3)
ИЛМИ СМАНОВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
4)
МИЛЧО НИКОЛОВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1598 се
избираат :
1)
ВЕРИЦА ЃОРГИЕВА ОД РАДОВИШ вработен во
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ КОСТА СУСИНОВРАДОВИШ, адреса на живеење ПЛАЧКОВИЦА БР.0202;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ЖАКЛИНА АНГЕЛОВА ОД РАДОВИШ вработен
во КОСТА РАЦИН ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса на
живеење ВИДЕО СМИЛЕВСКИ-БАТО БР.0137 своерачен
потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1598 се
именуваат :
3)
РУСТЕМ КАДИРОВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик
член
4)
СЕЛИМ ИБРАИМОВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот
заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-67/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев,
Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1599
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1599.
За претседател на избирачкиот одбор број 1599 се избира
РИДВАН ЈАШАРОВ Од Радовиш вработен во ОУ ТОШО
АРСОВ ШТИП , адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ.
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1599 се
избира СОВЧЕ АНГЕЛОВА од РАДОВИШ вработен во
ЗАВОД
ЗА
ФИЗИКАЛНА
МЕДИЦИНА
И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
СКОПЈЕ,
адреса
ВИДЕО
СМИЛЕВСКИ БАТО БР.0000, своерачен потпис на
избраниот заменик претседат
За членови на избирачкиот одбор број 1599 се избираат :
1)
ГОРДАНА ЗДРАВКОВСКА вработен во ОУ
КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ, адреса на
живеење МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ број 0057; своерачен
потпис на избраниот член
2)
ОРЦЕ ТРАЈКОВ вработен во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ
МИСИРКОВ РАДОВИШ, адреса на живеење ВИДЕО
СМИЛЕВСКИ БАТО своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број1599 се именуваат :
3)
ШЕНОЛ ЛИМАН предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
4)
ВАСИЛ ТУШЕВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1599 се
избираат :
1)
СЕЗГИН УСЕИНОВ ОД РАДОВИШ вработен во
ОУ НИКОЛА КАРЕВ РАДОВИШ, адреса на живеење
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
СЕРЏАН УСЕИНОВ ОД РАДОВИШ вработен во
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ
ДОГОВОР, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1599 се
именуваат :
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3)
ЕМРАХ ЈАШАРОВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик
член
4)
ОЛИВЕР ТРПКОВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот
заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-68/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев,
Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1600
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1600.
За претседател на избирачкиот одбор број 1600 се избира
АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВ Од Радовиш вработен во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО , адреса НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ .
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1600 се
избира СУЗАНА ЃОРГИЕВА од РАДОВИШ вработен во
ОПШТИНА РАДОВИШ , адреса 22-РИ ОКТОМВРИ
БР.0030 своерачен потпис на избраниот заменик претседат
За членови на избирачкиот одбор број 1600 се избираат :
1)
АБДРАИЛ АЛИЕВ вработен во ОУ НИКОЛА
КАРЕВ РАДОВИШ , адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ
УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот член
2)
ФИГЕН КАРАЕЛМАЗОВА-САЛИОВА вработен
во ОУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ , адреса на
живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен
потпис на избраниот член
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За членови на избирачкиот одбор број1600 се именуваат :
3)
ИСМАИЛ АРИФОВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
4)
НИКОЛА ИЛИЕВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1600 се
избираат :
1)
ТРАЈЧО КРСТОВ ОД РАДОВИШ вработен во ОУ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ- С.ОРАОВИЦА-РАДОВИШ, адреса на
живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен
потпис на избраниот заменик член
2)
ДОБРЕ ЈОСЕВ ОД РАДОВИШ вработен во Јавно
претпријатие за стопанисување на шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1600 се
именуваат :
3)
ЗОРАН ВАСИЛЕВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик
член
4)
КАМЧО ЈОРДАНОВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот
заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-69/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев,
Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1601

13.03.2013 god.

Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1601.
За претседател на избирачкиот одбор број 1601 се избира
Данчо Милчов Од Радовиш вработен во ОУ НИКОЛА
КАРЕВ Радовиш , адреса ПЛАЧКОВИЦА БР.0223 .
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1601 се
избира
МАРИКА АРСОВА од РАДОВИШ вработен во ОУ КРСТЕ
ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ , адреса БУЛ.
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0011 своерачен потпис
на избраниот заменик претседат
За членови на избирачкиот одбор број 1601 се избираат :
1)
НАТАША ИВАНОВА ВУЧКОВА од РАДОВИШ
вработен во ОПШТИНА РАДОВИШ , адреса на живеење 8МИ СЕПТЕМВРИ БР.0031; своерачен потпис на избраниот
член
2)
ТРАЈЧО КОЦЕВ од РАДОВИШ вработен во Јавно
Претпријатие за спопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса на живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ БР.0011 своерачен потпис на избраниот
член
За членови на избирачкиот одбор број1601 се именуваат :
3)
АБДУРАМАНОВ
ЈАШАР
предложен
од
политичката партија СДСМ своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ВАНЧО АНГЕЛОВСКИ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1601 се
избираат :
1)
ЈАСМИНА НИКОЛОВА ОД РАДОВИШ вработен
во ОУ ОРЦЕ НИКОЛОВ ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на
живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.0005;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ЈОВАН АРСОВ ОД РАДОВИШ вработен во Јавно
Претпријатие за спопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса на живеење БУЛ. АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ БР.0015; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1601 се
именуваат :
3)
РИСТО ГЕГОВ предложен од политичката партија
СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик член
4)
ЉУПЧЕ
САРАМАНДОВ
предложен
од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-70/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
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ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 03.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Љупче Ефнушев,
Сунај Јакупов и Гоце Трајанов го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1602
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1602.
За претседател на избирачкиот одбор број 1602 се избира
ЉУПКА ДИМИТРОВА Од Радовиш вработен во
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТЕР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ ,
адреса ЛЕНИНОВА БР.0077 .
ШАБАН ДЕРВИШЕВ од РАДОВИШ вработен во СРЕДНО
ОПШТИНСО УЧИЛИШТЕ КОСТА СУСИНОВ , адреса
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на
избраниот заменик претседат
За членови на избирачкиот одбор број 1602 се избираат :
1)
ЈАШАР ШЕРИФОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ
КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ , адреса на
живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен
потпис на избраниот член
2)
ТРАЈЧЕ РИСТОВ од РАДОВИШ вработен во Јавно
Претпријатие за спопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса на живеење НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број1602 се именуваат :
3)
АЦЕ АРСОВ предложен од политичката партија
СДСМ своерачен потпис на именуваниот член
4)
АНАНИЈА ИЛИЕВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ, своерачен потпис на именуваниот
член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1602 се
избираат :
1)
ВИОЛЕТА ТРАЈАНОВА ОД РАДОВИШ вработен
во ЈОУДГ АЦО КАРАМАНОВ, адреса на живеење
ДОЈРАНСКА БР.0039; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
АНИЦА САРАМАНДОВА
ОД РАДОВИШ
вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГОРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ЛЕНИНОВА
БР.0039 своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1602 се
именуваат :
3)
МУСТАФА АЛИОВ предложен од политичката
партија СДСМ своерачен потпис на именуваниот заменик
член
4)
БОРЕ ДИМИТРОВ предложен од политичката
партија ВМРО-ДПМНЕ своерачен потпис на именуваниот
заменик член

13.03.2013 god.

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
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. 10-71/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1603
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1603
За претседател на избирачкиот одбор број 1603 се избира
КИРЕ
ЈАНКОВСКИ
од
Радовиш
вработен
во
ООУ”НИКОЛА КАРЕВ”-РАДОВИШ, адреса
ул.ЈАВОР
бр.0033 своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број МИЛЕ
ТРАЈАНОВ се избира од РАДОВИШ вработен во УПРАВА
ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса ул.АНА
ПОЦКОВА бр.0123 своерачен потпис на избраниот заменик
претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1603 се избираат :
1)
ЛЕНЧЕ АНЧЕВА од РАДОВИШ вработен во
ФОНД
ЗА
ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ
НА
МАКЕДОНИЈА, , адреса на живеење ул. АНА ПОЦКОВА
бр.0000. своерачен потпис на избраниот член
2)
ДРАГИ ЈАНЕВСКИ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ РАДОВИШ, адреса
на живеење ул. АНА ПОЦКОВ бр.0016 своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1603 се именуваат :
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3)
КОЦЕ ГЕОРГИЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ЗЛАТКО СТОИМЕНОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1603 се
избираат :
1)
МАРА АТАНАСОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ бр.0001 своерачен
потпис на избраниот заменик член
2)
ТАТЈАНА ЃОЗЕВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.0018 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1603 се
именуваат :
3)
АЛИОВ СУЛЕЈМАН од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
МАРЈАН ТРАЈЧЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-72/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1604

13.03.2013 god.

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1604
За претседател на избирачкиот одбор број 1604 се избира
ЖИВКО АНДОНОВ од Радовиш вработен во ОУ”НИКОЛА
КАРЕВ”-РАДОВИШ, адреса
ул.МАРКСОВА бр.0009
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број МИТЕ
КОТЕВ се избира од РАДОВИШ вработен во ООУ”КРСТЕ
ПЕТКОВ
МИСИРКОВ”-РАДОВИШ,
адреса
ул.ПАРТИЗАНСКА бр.0056 своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1604 се избираат :
1)
СНЕЖАНА ВИТАНОВА од РАДОВИШ вработен
во ООУ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”КОНЧЕ-РАДОВИШ, , адреса на
живеење ул.СВЕТИ СПАСО РАДОВИШКИ бр.0048.
своерачен потпис на избраниот член
2)
ЉУПЧЕ ПОЧИВАЛЕЦ од РАДОВИШ вработен во
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.22-РИ ОКТОМВРИ бр.0003 своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1604 се именуваат :
3)
БАЖЕ УЖЕВСКИ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
АВРАМ КРСТЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1604 се
избираат :
1)
МАРИЧЕ ЛАЗОВСКА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “НИКОЛА КАРЕВ”РАДОВИШ, адреса на живеење
ул.САМУИЛОВА бр.0049 своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
ЛЕНЧЕ НАКЕВА ФИЛИПОВА од РАДОВИШ
вработен во ООУ”КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ РАДОВИШ ,
адреса на живеење
ул.СВЕТИ СПАСО РАДОВИШКИ
бр.0044; своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1604 се
именуваат :
3)
СПАСИЈА ГЕГОВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
МИТЕ ДИМИТРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-73/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
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ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1605
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1605
За претседател на избирачкиот одбор број 1605 се избира
КРСТО
СПИРОВ
од
Радовиш
вработен
во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул.ПИТУ ГУЛИ бр.0001
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1605 се
избира БИЛЕНТ ЗУБЕРОВ од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса
ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1605 се избираат :
1)
ИДРИС ШЕРИФОВ од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, , адреса
на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ;
своерачен потпис на избраниот член
2)
ВЕРИЦА КОТЕВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ”ОРАОВИЦА- РАДОВИШ,
адреса на живеење ул,,ПАРТИЗАНСКА бр.0054; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1605 се именуваат :
3)
МАРЈАН МИЈАЛОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
МАЛИНКА
ПЕТРОВСКА
од
РАДОВИШ
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1605 се
избираат :
1)
ИЛИЈА МИЛЧОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ
“КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ- РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0223; своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
ЕМИЛИЈА АНДОНОВА од РАДОВИШ вработен
во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”КОНЧЕ, адреса-РАДОВИШ на
живеење
ул.НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.0014 ;
своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1605 се
именуваат :
3)
НАЗИФ ОМЕРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
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4)
МИТЕ ПАНЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-74/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1606
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1606
За претседател на избирачкиот одбор број 1606 се избира
КИРИЛ ЧАПОВ од Радовиш вработен во СОУ”КОСТА
СУСИНОВ”-РАДОВИШ, адреса ул.ИЛИНДЕНСКА бр.0033
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број ОЛГИЦА
СТОЈАНОВА се избира од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса
ул.НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ бр.0013
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1606 се избираат :
1)
ДАНИЦА ПОСТОЛОВА од РАДОВИШ вработен
во ООУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ”ИЊЕВО-РАДОВИШ, , адреса на
живеење ул.ОБРАД ЦИЦМИЛ бр.0014. своерачен потпис на
избраниот член
2)
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0002 своерачен потпис на
избраниот член
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За членови на избирачкиот одбор број 1606се именуваат :
3)
ДИМИТАР КАМЧЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
АНИ КОЦЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1606 се
избираат :
1)
АЛЕКСАНДАР ЗДРАВЕВ од РАДОВИШ вработен
во ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса
на живеење ул.ПЛАЧКОВИЦА бр.0066 своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.ПАРТИЗАНСКА бр.0038 своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1606 се
именуваат :
3)
ЃОРГЕ ПЕТКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ;
своерачен потпис на именуваниот заменик член
4)
МИЛЕ АТАНАСОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-75/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1607
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1607 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1607 се избира
СНЕЖАНА ДУЛЈАНОВА од Радовиш вработен во
ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-ОРАОВИЦА РАДОВИШ, адреса
ул.САМУИЛОВА бр.0032 своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број
КАТЕРИНА ДОНЕВА се избира од РАДОВИШ вработен во
СОУ”КОСТА
СУСИНОВ”-РАДОВИШ,
адреса
ул.
САМУИЛОВА бр.0033 своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1607 се избираат :
1)
МИРКО МАРКОВ од РАДОВИШ вработен во
ООУ”ОРЦЕ НИКОЛОВ”ИЊЕВО-РАДОВИШ, , адреса на
живеење ул.бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003.
своерачен потпис на избраниот член
2)
ВАСЕ ТЕРЕЗИЕВ од РАДОВИШ вработен во
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000
своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1607 се именуваат :
3)
ИГОР ПЕТКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
БИЛЈАНА ГЕОРГИЕВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1607 се
избираат :
1) ЈОРДАН МИХАИЛОВ од РАДОВИШ вработен во
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ РАДОВИШ, адреса на
живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0007
своерачен потпис на избраниот заменик член
2) БИЛЈАНА ИЛИЕВСКА од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ ”АЦО КАРАМАНОВ” РАДОВИШ , адреса на
живеење ул. бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0019
своерачен потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1607 се
именуваат :
3)
ЗДРАВКО АНДОНОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
МАРИЈА ЛАЗАРОВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-76/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1618
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1618
За претседател на избирачкиот одбор број 1618 се избира
МАКЕДОНКА КОЦЕВА од Радовиш вработен во Јавно
претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1618 се
избира ЃОШЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ вработен во Јавно
претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ
ШУМИ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1618 се избираат :
1)
МЕВЊУДА АСАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”РАДОВИШ, адреса на
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ. своерачен
потпис на избраниот член
2)
РАЈНА КОСТАДИНОВА од РАДОВИШ вработен
во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЛ
УЛИЧЕН СИСТЕМ.; своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1618 се именуваат :
3)
ДЕЈАНЧО ИЛИЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
БЛАЖО ЕФРЕМОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1618 се
избираат :
1)
МАРКО ЕФРЕМОВ од РАДОВИШ вработен во
Јавно
претпријатие
за
стопанисување
со
шуми
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА
БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот
заменик член
2)
ВАНЧО КОСТАДИНОВ од РАДОВИШ вработен
во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми
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МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА
БЕЛ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот
заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1618 се
именуваат :
3)
ИГОРЧО ИВАНОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ВИКТОР ЈОВАНОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-77/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик(„Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06,
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1619
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1619
За претседател на избирачкиот одбор број 1619 се избира
ГОРАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ООУ “КОСТА
РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса ул.БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ
своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1619 се
избира ЛИЛЈАНА ПОНЕВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса ул.БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ. своерачен потпис на избраниот заменик
претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1619 се избираат :

Br. 6/2013 Str. 25

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

1)
ВАНЧО ТРАЈКОВ од РАДОВИШ вработен во
ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА
БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ. своерачен потпис на избраниот
член
2)
ГОРАН ПЕТРОВ од РАДОВИШ вработен во ООУ
“КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса на живеење ул.
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на
избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1619 се именуваат :
3)
ТРАЈЧО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
РИСТО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1619 се
избираат :
1)
РИСТО ЛУКАРОВ од РАДОВИШ вработен во
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралите,
адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
ЈОРДАНКА ПОЦЕВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ, адреса на живеење
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1619 се
именуваат :
3)
АЦО ДИМИТРОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ГОЦЕ ИЦЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-78/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
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Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1620
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1620 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1620 се избира
ДРАГАН РИСТОВ од Радовиш вработен во ООУ”КОСТА
РАЦИН”ПОДАРЕШ-РАДОВИШ, адреса
ул. АЦО
КАРАМАНОВ бр.0013 своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1620 се
избира ТАЊА РИСТОВА од РАДОВИШ вработен во
ОПШТ.УСТ.ЦЕНТАР
ЗА
КУЛТУРА
“АЦО
КАРАМАНОВ”РАДОВИШ, адреса ул.бул.АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ бр.0017 своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1620 се избираат :
1)
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА од РАДОВИШ вработен
во ООУ,,ОРЦЕ НИКОЛОВ,,с.ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса на
живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0015.
своерачен потпис на избраниот член
2)
КАТЕ МАРИЌ од РАДОВИШ вработен во
ЈОУДГ,,АЦО
КАРАМАНОВ,,РАДОВИШ,
адреса
на
живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000;
своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1620 се именуваат :
3)
ЈАСНА ИВАНОВСКА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
КАМЕНИТКА МИЦЕВСКА од РАДОВИШ
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ;
своерачен потпис на именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1620 се
избираат :
1)
ЛЕНЧЕ АРСОВА од РАДОВИШ вработен во
ЗДРАВЕН ДОМ- РАДОВИШ, адреса на живеење ул.
бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000 своерачен
потпис на избраниот заменик член
2)
СТОЈАН ЃОРГИЕВСКИ од РАДОВИШ вработен
во ЗДРАВЕН ДОМ РАДОВИШ, адреса на живеење
ул.
бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0000; своерачен
потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1620 се
именуваат :
3)
БИЛЈАНА ЕФТИМОВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
АНГЕЛ МИЛКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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
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изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Бр. 10-79/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1621
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1621 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1621 се избира
ТРАЈЧЕ МИТЕВ од Радовиш вработен во ОУ”ОРЦЕ
НИКОЛОВ”- ИЊЕВО-РАДОВИШ, адреса ул. НАСЕЛБА
БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен потпис на избраниот
претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1621 се
избира ДИМЧО ЗДРАВЕВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ”КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ”-РАДОВИШ, адреса
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ
своерачен потпис на избраниот заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1621 се избираат :
1)
ЗУЈЦА УРДОВА од РАДОВИШ вработен во ЈЗУ
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП, , адреса на живеење
бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0015. своерачен
потпис на избраниот член
2)
ВАЛЕНТИНКА ЗДРАВЕВА од РАДОВИШ
вработен во ЈУ МАЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ, адреса на живеење
бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0009; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1621 се именуваат :
3)
ГОЦЕ СТОЈКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ЦАНЕ СТАНКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1621 се
избираат :
1)
ТРАЈАН ПЕТРОВ од РАДОВИШ вработен во ОУ
“КОСТА РАЦИН”ПОДАРЕШ- РАДОВИШ, адреса на

13.03.2013 god.

живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ своерачен
потпис на избраниот заменик член
2)
САНДЕ ЈОВАНОВ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ, адреса на живеење
ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1621 се
именуваат :
3)
ЉУПЧО МИЛЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
СЛАВЕ ЈАНЧЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-80/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов 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 Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1622
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1622 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1622 се избира
ДРАГИ
ГЕОРГИЕВ
од
Радовиш
вработен
во
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1622 се
избира САШКО БОЈАЏИЕВ од РАДОВИШ вработен во
ОПШТИНА РАДОВИШ
, адреса бул.АЛЕКСАНДАР
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МАКЕДОНСКИ бр.0009; своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1622 се избираат :
1)
ЕМЕЛ ГОТАК од РАДОВИШ вработен во ООУ
“КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, , адреса на
живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0019;
своерачен потпис на избраниот член
2)
ЈУЛИЈА ТРАЈАНОВА од РАДОВИШ вработен во
ООУ “КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ” РАДОВИШ, адреса на
живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003;
своерачен потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1622 се именуваат :
3)
ГОРАН РАЈКОВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ВАЊА ГОШЕВА од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1622 се
избираат :
1)
ЕЛИЗАБЕТА МАЗНОВСКА од РАДОВИШ
вработен во ОУ “НИКОЛА КАРЕВ” РАДОВИШ, адреса на
живеење бул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.0003;
своерачен потпис на избраниот заменик член
2)
МИЈАЛЧО
КОСТАДИНОВ
од
РАДОВИШ
вработен во ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса на
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ; своерачен
потпис на избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1622 се
именуваат :
3)
ВУКИЦА ЛАЗАРЕВА од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
4)
ВАСЕ ИЛИЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-81/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.
Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик
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Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 –
Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.02.2013 година, во состав
Претседател Јосип Ангелов, и членовите Петар Поп-Лазаров,
Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Гоце Трајанов го донесе
следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1623
Се формира избирачки одбор за избирачкото место
број 1623 .
За претседател на избирачкиот одбор број 1623 се избира
МАРИЈА БЕКАРСКА од Радовиш вработен во ОУ “ОРЦЕ
НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот претседател
За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1623 се
избира МАРА СТОИМЕНОВА од РАДОВИШ вработен во
ОУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО , адреса ул. НАСЕЛБА
БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на избраниот
заменик претседател
За членови на избирачкиот одбор број 1623 се избираат :
1)
БОРЕ АЛЕКСОВ од РАДОВИШ вработен во
Водостопанство РАДОВИШКО ПОЛЕ Радовиш, , адреса на
живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен
потпис на избраниот член
2)
ЈОВАН ЃОРГИЕВ од РАДОВИШ вработен во
ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-с.ОРАОВИЦА, адреса на
живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен
потпис на избраниот член
За членови на избирачкиот одбор број 1623 се именуваат :
3)
БОРЧЕ СТОИМЕНОВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија СДСМ; своерачен потпис на
именуваниот член
4)
ЉУПЧО МИТЕВ од РАДОВИШ предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1623 се
избираат :
1)
МАРИНКО КРСТОВСКИ од РАДОВИШ вработен
во ООУ “ОРЦЕ НИКОЛОВ”-ИЊЕВО, адреса на живеење ул.
НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на
избраниот заменик член
2)
ТАСО ВАЛАСКИ од РАДОВИШ вработен во ОУ
“ОРЦЕ
НИКОЛОВ”-ИЊЕВО,
адреса
на
живеење
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; своерачен потпис на
избраниот заменик член
За заменици членови на избирачкиот одбор број 1623 се
именуваат :
3)
АЛЕКСАНДАР
ГЕОРГИЕВ од РАДОВИШ
предложен од политичката партија СДСМ; своерачен потпис
на именуваниот заменик член
4)
ДАНИЕЛ ДИМИТРИЕВ од РАДОВИШ предложен
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ; своерачен потпис на
именуваниот заменик член
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот
донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината 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. 10-82/1
Во Радовиш 05.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.
На петтата седницата која се одража на ден 19.02.2013
година во состав на претседател на ОИК Јосип Ангелов,
заменик претседател на ОИК Наталија Дединец, членовите
на ОИК-Радовиш Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Петар
Поп-Лазаров, Гоце Трајанов, се донесе следнава:
О Д Л У К А
За разрешување на членови на ИО
I
Согласно член 20 од Изборниот законик, лица кои прифатиле
кандидатура за член на совет, а се избрани за членови на
Избирачки Одбор кои се назначени од редовите на
Државната и Јавната администрација, функцијата во
изборните органи им престанува на следниве лица:
1.Данче Тричковски- претседател во И.О. 1591
2. Рајна Костадинова-член во И.О. 1618
3.Димитар Ивановски- заменик претседател во И.О. 1577
4. Емел Готак- член во И.О.1622
5.Дестан Дестанов- заменик претседател во И.О.1587
6.Шабан Дервишев-заменик претседател во И.О.1602
7.Ивана Сулева- заменик- претседател во И.О.1585
II
Согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицата
избрани за членови на Избирачки Одбор кои се назначени од
редовите на Државната и Јавната администрација, поради
здравствени, семејни
или професионални причини,
функцијата во изборните органи им престанува на следниве
лица:
1.Горан Атанасов- заменик претседател во И.О. 1579 -Изјава
2.Мара Стоименова-заменик претседател во И.О.1623Лекарско уверение
3.Горан Ристов- претседател во И.О.1619- Прекин на работен
однос
4.Мирса Ристова-член во И.О.1576- Пензионирање
5.Славчо
Атанасов-заменик
член
во
И.О.1583Пензионирање
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III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.
Бр. 11-100/2
Во Радовиш 19.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.
На петтата седницата која се одража на ден 19.02.2013
година во состав на претседател на ОИК Јосип Ангелов,
заменик претседател на ОИК Наталија Дединец, членовите
на ОИК-Радовиш Љупче Ефнушев, Сунај Јакупов, Петар
Поп-Лазаров, Гоце Трајанов, се донесе следнава:
О Д Л У К А
За разрешување на членови на ИО
I
Согласно член 20 од Изборниот законик, лица кои
прифатиле кандидатура за член на совет, а се избрани за
членови на Избирачки Одбор кои се назначени по предлог на
полититичка партија, функцијата во изборните органи и
престанува на лицето
- Марина Божинова член во ИО-1580 предлог на ВМРОДПМНЕ
II
1.
По барање од политичка партија ВМРО-ДПМНЕ
лицето Ристо Лукаров назначен за член во Избирачкиот
Одбор 1619 се разрешува, а на негово место се назначува
Блажо Станков, од причини што лицето Ристо Лукаров е
именуван во ИО-1619 од редот на Државна и Јавна
администрација.
2.
По барање од политичка партија ВМРО-ДПМНЕ
лицето Александар Петров назначен за член во Избирачкиот
Одбор 1597 се разрешува, а на негово место се назначува
Блажо Илиев, од причини што лицето Александар Петров е
упатено на издражување казна затвор подолго од шест
месеци.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.
Бр. 11-100/3
Во Радовиш 19.02.2013 год.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ЈОСИП АНГЕЛОВ с.р.
ЧЛЕНОВИ
1.Петар Поп-Лазарев с.р.
2. Љупче Ефтимов с.р.
3.Сунај Јакупов с.р.
4. Гоце Трајанов с.р.

