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Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 67/07 
и 156/09 год.), и член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен 
гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина 
Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, расправајќи по 
Предлог-Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина 
Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 
01.01.2016г. – 31.03.2016 година, го донесе следниот 
 

З А К Л У Ч О К 
1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 
01.01.2016г. – 31.03.2016 година. 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1272/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија 
("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот 
на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, 
расправајќи по Предлог-информацијата за извршен увид од природна 
непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати населените 
места Негорци и Прдејци на ден 24.04.2016 година, го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

1.Се усвојува информацијата на Општинската комисија за проценка на 
висината на штетите причинети од елементарни непогоди во општина 
Гевгелија за извршен увид на терен за констатирање на последиците од 
природната непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати 
населените места Негорци и Прдејци на ден 24.04.2016 година. 
2. За навремено и објективно проценување на причинетите штети од 
оваа елементарна непогода, Советот на општина Гевгелија ги донесе 
следниве заклучоци: 
- Да се соберат сите пријави од подносителите за настаната штета од 
Канцелариите на Општинските центри за услуги во Негорци и Прдејци и 
да се донесат во Општинскиот центар за услуги во Гевгелија заради 
евиденција, 
- Да се активира Општинската комисија за проценка на висината на 
штетите причинети од елементарни непогоди во општина Гевгелија во 
полн состав заради проценка на висината на штетите од елементарната 
непогода во наведените населени места, 
- Да се евидентираат сите физички и правни лица кај коишто е настаната 
штета, и 
- По завршувањето на проценката на штетите, да се изготви Елаборат за 
настанатите штети, и по усвојувањето на Елаборатот од Советот на 
општина Гевгелија, во најкус можен рок да се испрати до надлежните 
државни институции: Министерство за земјоделство, шумарство и 
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водостопанство, Министерство за финансии, Републичка Комисија за 
проценка на висината на штетите причинети од елементарни непогоди, 
Дирекција за заштита и спасување.... 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1273/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 44 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост (“Сл.весник на РМ“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), како и врз 
основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл.весник на РМ“ бр.5/02 год.), и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија“ бр.25/06 и 
10/08 год.) Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
23.05.2016 год., донесе 

 
О Д Л У К А 

За целосно и трајно отстапување на движен имот- 
транспортно возило сопственост на општина Гевгелија на  
користење и одржување на ЈПКД  “Комуналец“-Гевгелија 

 
Член 1 

Со оваа Одлука, целосно и трајно се отстапува на користење и 
одржување транспортно возило марка "FIAT DUCATO" 2.3 JTD 16v Doppia 
Cabina, број на шасија ZFA 25000002931570-сопственост на општина 
Гевгелија, на ЈПКД “Комуналец“-Гевгелија. 

 
Член 2 

Транспортното возило е сопственост на општина Гевгелија, 
добиено како поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации 
(УНДП) на општина Гевгелија заради извршување на работата, преку 
Договорот за пренос на право на сопственост на имот од програмата за 
развој на Обединетите Нации на општина Гевгелија,  склучен помеѓу 
Луиза Винтон-постојан претставник на Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП), и Иван Франгов-Градоначалник на општина 
Гевгелија, под бр.03-2479/2 од 21.10.2015 год. 

 
Член 3  

Tранспортното возило  целосно и трајно се отстапува на 
користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, и тоа без 
надоместок. 

 
Член 4 

Градоначалникот на општина Гевгелија ќе склучи Договор со  
директорот на ЈПКД "Комуналец" – Гевгелија со којшто се уредуваат 
правата и обврските за движниот имот од член 1 на оваа Одлука. 
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          Член 5  
Оваа Одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување 

во “Службен гласник на општина Гевгелија“. 
 

Br.09-1278/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 
 Vrz osnova na ~len 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno 
izgradeni objekti("Slu`ben vesnik na RM" br.23/11 i 54/11 god.),~len 2 
stav 1 alinea 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni 
objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija ("Slu`ben vesnik na 
RM"br.56/11 god.) i ~len 38 stav 1 to~ka 43 od Statutot na op{tina 
Gevgelija ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 i 8/10 god.), 
Sovetot na op{tina Gevgelija na sednicata odr`ana na den 23.05.2016 
godina, donese 

O D L U K A 

za utvrduvawe potreba od donesuvawe na urbanisti~ko planska 
dokumentacija za promena na namenata na zemji{teto na  

KP br.588 KO Gabrovo 

 

^len 1 

 So ovaa Odluka se utvrduva потреба za donesuvawe na urbanisti~ka 
planska dokumentacija (УП za с.Габрово), so koja }e se vr{i vklopuvawe 
na izgradenа станбена куќа-sopstvenost na liceto Darko Ivkovi} od 
Gevgelija, na KP br.588 KO Габрово,  vo  klasa na namena А1-домување. 

 

^len 2 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto 
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija". 
 
Br.09-1279/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 
 Vrz osnova na ~len 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno 
izgradeni objekti("Slu`ben vesnik na RM" br.23/11 i 54/11 god.),~len 2 
stav 1 alinea 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni 
objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija ("Slu`ben vesnik na 
RM"br.56/11 god.) i ~len 38 stav 1 to~ka 43 od Statutot na op{tina 
Gevgelija ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 i 8/10 god.), 
Sovetot na op{tina Gevgelija na sednicata odr`ana na den 23.05.2016 
godina, donese 
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O D L U K A 

za utvrduvawe potreba od donesuvawe na urbanisti~ko planska 

dokumentacija na zemji{teto na KP br.588 KO Gabrovo 

 

^len 1 

 So ovaa Odluka se utvrduva потреба za donesuvawe na urbanisti~ka 
planska dokumentacija (УП za с.Габрово), so koja }e se vr{i vklopuvawe 
na izgradenа станбен oбјект-sopstvenost na liceto Dimitar Jovanov od 
s.Miravci, na KP br.588 KO Габрово,  vo  klasa na namena А1-домување 
во станбени куќи. 

^len 2 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto 
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija". 
 
Br.09-1281/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 
 Vrz osnova na ~len 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno 
izgradeni objekti("Slu`ben vesnik na RM" br.23/11 i 54/11 god.),~len 2 
stav 1 alinea 5 od Pravilnikot za standardi za vklopuvawe na bespravni 
objekti vo urbanisti~ko planska dokumentacija ("Slu`ben vesnik na 
RM"br.56/11 god.) i ~len 38 stav 1 to~ka 43 od Statutot na op{tina 
Gevgelija ("Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija" br.25/06 i 8/10 god.), 
Sovetot na op{tina Gevgelija na sednicata odr`ana na den 23.05.2016 
godina, donese 

 

O D L U K A 

za utvrduvawe potreba od donesuvawe na urbanisti~ko planska 

dokumentacija na zemji{teto na KP br.588 KO Gabrovo 

 

^len 1 

 So ovaa Odluka se utvrduva потреба za donesuvawe na urbanisti~ka 
planska dokumentacija (УП za с.Габрово), so koja }e se vr{i vklopuvawe na 
izgradenа станбен oбјект-sopstvenost na liceto Mladen Cuklevski od 
s.Miravci, na KP br.588 KO Габрово,  vo  klasa na namena А1-домување во 

станбени куќи. 

^len 2 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto 
vo "Slu`ben glasnik na op{tina Gevgelija". 
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Br.09-1280/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 
година, расправајќи по барањето на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-
Гевгелија за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
измираување на тековните обврски, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
 1.Се усвојува барањето на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-
Гевгелија, за обезбедување потребни финансиски средства за 
измирување на тековните обврски на оваа ЈОУ, коишто треба да бидат 
префрлени од Основниот буџет на општина Гевгелија. 
 2.Средствата од Основниот буџет на општина Гевгелија во вкупен 
износ од 558.000,оо денари се потребни за измирување на тековните 
обврски за струја и кирија на оваа ЈОУ за 2016 година (расходна ставка 
421- Комунални услуги и расходна ставка 425-Договорни услуги). 
 3.По еден примерок од ова Решение да се достави до ЈОУ 
Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и до одделението за финансиски 
прашања на општина Гевгелија. 
 4.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1275/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), 
Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 
година, расправајќи по барањето на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-
Гевгелија за одобрување на финансов план од основниот буџет на 
општина Гевгелија, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
 1.Се усвојува барањето на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-
Гевгелија, за одобрување финансов план од Основниот буџет на 
општина Гевгелија за 2016 година. 
 2. Средствата од Основниот буџет на општина Гевгелија во вкупен 
износ од 232.806,оо денари се потребни за измирување на основните 
материјални трошоци и за извршување на планираните активности на 
оваа ЈОУ за 2016 година (расходна ставка 420- Патни и дневни расходи, 
расходна ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт, расходна ставка 423- Материјал и ситен инвентар и  расходна 
ставка 425-Договорни услуги). 
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 3.По еден примерок од ова Решение да се достави до ЈОУ Дом на 
култура "Гоце Делчев"-Гевгелија и до одделението за финансиски 
прашања на општина Гевгелија. 
 4.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1276/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 37 од Законот за култура (Службен весник на 
РМ" бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07 И 116/10 год.) и член  38 став 1 точка 31 
од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина 
Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на 
седницата одржана на 23.05.2016 година, го донесе следното 

 
Р  E Ш Е Н И Е 

 
 1.Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУ Пионерски 
дом  "Јосип Броз-Тито" од Гевгелија за 2015 година, усвоен од Управниот 
одбор на оваа јавна установа со Одлука бр.02-18/1 од 10.03.2016 година. 
 2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1274/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија (Службен весник на РМ" бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10 и 06/12 год.) и член  38 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 
08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
23.05.2016 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 1.Се дава согласност на  Финансискиот извештај  на ЈПКД 
"Комуналец" од Гевгелија за периодот 01.01.2016-31.03.2016 година, 
усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие со Одлука бр.02-
588/1 од 11.05.2016 година. 
 3.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 
 
Br.09-1277/1       Pretsedatel 
25.05.2016 god.      na Sovetot na op{tina Gevgelija, 
Gevgelija      Dragi Haxi-Nikolov s.r. 
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AKTI NA OP[TINSKA IZBORNA KOMISIJA 
 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0333 
 
Se razre{uva/ членот на избирачкиот одбор MERI  OLUM^EVA   
Se razre{uva  / zamenik членот на избирачкиот одбор RAJNA  NIKOLOVA  
 
На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 

SVETLANA TRIFUNOVA   на кого му престанал  

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: 
__________________________________________________________________________________ 
 
менува / избира лицето :  KOSTA FRANGOV ul : Jugoslavija  br.6  predlo`en od 
politi~kata partija VMRO DPMNE  ..  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член   

 
_____________________________________ 

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

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

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

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

BBrr..1100--1100//11    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0334 
 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор Petko Smilkov на 

кого му престанал  mандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : Penzioner се 

именува / избира лицето :  MIHAJLO BALAMOVSKI, Ilindenska br.11 JZU 
Transfuziologija Gevgelija 

  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 

Se razre{uva членот на избирачкиот одбор Angel Al~inov  
               Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор Kristina Tan~eva   

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

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

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

BBrr..1100--1100//22    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0335 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор SLOBODAN DINEV  
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор VELIKA AVRAM  
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 

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

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

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

BBrr..1100--1100//3   
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0336 
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Se razre{uva членот на избирачкиот одбор @IVKA KARAJANOVA 
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор DIMITAR I^O]AEV  
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 

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

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

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

BBrr..1100--1100//44    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0337 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор SILVANA NESTOROVA 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор SANDE AL^INOV 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 

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

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

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

BBrr..1100--1100//55    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0338 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  TOME PEEV  

се именува / избира лицет 
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор BLAGOJA PAKETOV 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//66    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
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2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0339 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  BO[KO JAN^EV 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор BORIS DU^KOV  
 
На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 

SVETLANA ARIZANOVA на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причини:  PENZIONIRAWE 
менува / избира лицето :  JASMINA JANI[LIEVA,ul. \or|i  Velkov br.4 SOU 
Josif Josifovski Gevgelija  

  

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член   

 
_____________________________________ 

  
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//77    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
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2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  
  
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
                                                     

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0340 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  DU[ICA KUCIROV  

             Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор LAZAR ME[KOV  
 

На местото на заменик претседателот Se razre{uva MITKO ]OSEV кого му 
престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причиni: Po~inato lice 
__________________________________________________________________________________ 
 
се именува / избира лицето: ALEKSANDAR TANOV, ul.Taqa Bikova br.8 Sovet za 
javni nabavki  Skopje 
 

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

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

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

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

BBrr..1100--1100//88   
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..       
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Образец број 7a 

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

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0341 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  TOME SIVOV 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор JOVAN MARKOV  
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  JORDANKA 

AVRAMOVA престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  DU[KA NOVAKOVSKA, Predlo`ena od VMRO-
DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 
   На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор  

DU[KA NOVAKOVSKA кого му престанал  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причиni: Imenuvana za ~len  
__________________________________________________________________________________ 
 
се именува / избира лицето  LAZAR PETROV, Predlog od VMRO -DPMNE 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

BBrr..1100--1100//99   
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
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Образец број 7a 
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0342 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  TATJANA ZAFIROVA 

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор ATANAS NIKOLOV  
 

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  DRAGICA [UTOVA 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  JOVAN STOJANOV Predlog od VMRO -DPMNE 
  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 
 На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор  

JOVAN STOJANOV кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 
следните причиni: Imenuvana za ~len  
__________________________________________________________________________________ 
се именува / избира лицето  NIKOLAPETKOV, Predlog od VMRO -DPMNE 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

BBrr..1100--1100//1100    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
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2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..      
               

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0343 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  SOWA KAM^EVA 
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор MERI \ORGIEVA 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//1111    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
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^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0344 
 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  IGOR GELEN^EVму 

престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : Izbran za zamenik ~len 
na OIK 

се именува / избира лицето :  SOTIR  HAXI-NIKOLOV, ul.\or~e Petrov br.1 
MUZEJ-Gevgelija  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 

Se razre{uva членот на избирачкиот одбор _RISTO KOSTADINOV  
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор SPASIJA [OP^EVA  

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//1122    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..       
               

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0345 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор VERA STAFIDOVA 

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор DRAGICA POPOVA  
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

BBrr..1100--1100//1133    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0346 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор @IVKO AL^INOV  
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор MAKEDONKA 

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

BBrr..1100--1100//1144    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0347 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор LAZAR MITROV 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор TOME [UKLEV  
 
На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 

TODORKA AMPOVAна кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причинi: Prestanok na raboten odnos  
менува / избира лицето :  ANKA TRAJKOVSKA ul.4-ti Juli br.12 JZU Op{ta 
bolnica - Gevgelija  

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот заменик претседател  / член    
_______ 

На местото на претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 
TOME ^ABULEV кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини :  
се именува / избира лицето :  \ORGE KI^UKOV, Predlog na VMRO-
DMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   __________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 
 

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

BBrr..1100--1100//1155    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
 

Чlenovi; 
                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        

2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0348 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор IGOR JAN^EV  

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор BILJANA POPOVA  
   Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

/ именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / 
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 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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BBrr..1100--1100//1166    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
 

Чlenovi; 
                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        

2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0349 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор ILIJA BE]AROV 
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор DAN^E MILKOVA  

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//1177    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
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Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0349/1 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор ZORAN MITREVSKI 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор AN\EL JOVANOV  
 
  Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//1188    
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
                                                     

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 161 

 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0350 

 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор DEJAN ATANASOVSKI  

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор CVETAN NELOSKI 
 

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//1199   
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..                                        
2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
                                                     

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0350/1  
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор VIOLETA MURXEVA   

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор ELIZABETA 
BRAJANOVSKA  

На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 
QUP^O ANDONOV на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причинi:  
se менува / избира лицето :  SA[A JOVANOV, Predlog na VMRO-DPMNE  

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

своерачен потпис на новоименуваниот / 
новоизбраниот заменик претседател  / член   

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2200  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

  
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0351 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор \ORGE VENOV   
Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор VASE  ANDONOV  

 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор KRUM   MI[EV  на 

кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  ALEKSANDAR DELIXAKOV 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
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Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2211  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0352 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор LAZAR PETROV 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор SLAV^O RISTOV  
               
  Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2222  
1144..0055..22001166  
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Gevgelija  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0353 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  RISTO TA[EV   

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор TAWA TRAJKOVA  
 

На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор  
IVAN KOSTADINOV кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од 

следните причини : _______________________________________________ 
 се именува / избира лицето :  DIMITAR MITROV  pretstavnik napartija 
VMRO-DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   ___________________________________________________  

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

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2233  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..      
                

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
                                                          

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0354 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  LAZAR STOILOV  

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор PERO PRO[EV  
 

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  PETRE  MIJOV  на 
кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : PENZIONER 
се именува / избира лицето :  DI^O HAXI-NIKOLOV,ul.Mar{al Tito br.17 
Detska Radost Gevgelija 

  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 

На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор  
VLADO DAGALEV кого му престанал  

мандатот во избирачкиот одбор, од следнитеп Pричини: 
_______________________________________________________________________________ 
PENZIONER 
 
 се именува / избира лицето :  NIKOLA MALESKI,ul Ilindenska br.7 a /10 
Kliment Ohridski Miravci  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 

 

 
На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 

TOMI RISTOV  
na кого му престанал  

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
________________________________________________________________________________  
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 се именува / избира лицето :  VENCI ATANASOV   Predlog na VMRO-DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2244  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
 

 
Образец број 7a 

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0355 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор  MITO PAPU^IEV (

 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор PETAR PETROV 
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                    На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 
RADOVAN SIMJANOVSKI 

na кого му престанал  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
________________________________________________________________________________ 
 се именува / избира лицето :   SOF^E MARKOVA Predlog na VMRO-DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател 
/ член   ______________________________________________________ 

 
  

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2255  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..    
                  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0356 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  DRAGI POPOV   

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор MILE POPOV 
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               Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

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

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

BBrr..1100--1100//2266  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
 
 
 
 
 

Чlenovi; 
                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0357 
 
Se razre{uva членот на избирачкиот одбор GLIGOR KO^EV 

Se razre{uva zamenik членот на избирачкиот одбор RISTO VASILEV 
Na mestoto na zamenik pretsdatelot/zamenik ~lenot na Izbira~kiot 

odbor VASIL KALKOV, na kogo mu prestanal mandatot od slednite pri~ini: 
po~inato lice,  

Se imenuva/izbira liceto: STOJAN ATANASOV, predlog od VMRO 
DPMNE  

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

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

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

BBrr..1100--1100//2277  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
 
 
 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0358 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  ILIJA UZUNOV   

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор DIMITAR 
SAMARXIEV 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2288  
1144..0055..22001166  
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Gevgelija   
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 
 
 
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0359 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  ILIJA VELKOV  

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор MITKO  TANOV  
 

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  \ORGE PANOV  на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  TRAJKO BOBOLKOV Predlog na VMRO-DPMNE  

(( 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//2299  
1144..0055..22001166  

  
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
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Gevgelija  
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0360 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  STOJ^E ^O^KOV  

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор RISTO \ORGIEV 
 
              Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3300  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0361 
 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  STOJNA AEVSKA  

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор ALEKSANDAR 
DELOVSKI 

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  VASKO 
GLIGOROVSKI на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните 
причини :  
се именува / избира лицето :  PEPI ANDONOV Predlog na VMRO-DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3311  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 173 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0362 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  JOVAN CUKLEV  
Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор QUBICA IVANOVA 
na кого му престанал  

  
               На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор 
TOME TOMOVSKI na кого му престанал  
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
________________________________________________________________________________ 
 се именува / избира лицето :  ANGELINA GORGIEVA Predlog na VMRO-
DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 

 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3322  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
 

Чlenovi; 
                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     

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

 



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 174 

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0363 
 

Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  SLOBODAN  NESTOROV  
Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор KOSTA STOJANOV  

 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  MIMI 

BATANXIEVA на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  ANA URUMOVA ul.Mar{al Tito br.59 Zdravstven 
Dom Skopje  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3333  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 175 

 

Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0364 

 
Se razre{uva  ленот на избирачкиот одбор  @ARKO MITROVSKI  
Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор ATANAS TAN^EV  

 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  @ARKO 

RISTOVSKI на кого му престанал 

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  SA[E MARKOV Predlog na VMRO-DMPNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
           
   Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во 
службеното гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3344  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
 
 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
 



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 176 

 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0365 
 Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  ZVONKO VELKOV  

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор VIKTOR 
\ORGIEVSKI  
 

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  BOBI MITROV  на 
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :  
се именува / избира лицето :  ILIJA MARKOVSKI Predlog na VMRO-DMPNE  

((ииммее  ии  ппррееззииммее,,    ааддрреессаа,,    ииннссттииттууцциијјаа  ккааддее  ее  ввррааббооттеенн  ииллии  ппооллииттииччккаа  ппааррттиијјаа  оодд  ккоојјаа  ее  ппррееддллоожжеенн)) 
своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
 
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3355  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                    
 

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 
godina, го  доставува следното  
 

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0366 
 

 Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  MICO JAKOFOVSKI   



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 177 

 

 
 
Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор ANGEL KARAIVANOV  
  

На местото на заменик претседателот / zamenik членот на избирачкиот одбор  
XOLE BO@ INOVSKI na кого му престанал  

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
________________________________________________________________________________ 
 се именува / избира лицето :  MARIJA ZRZOVA Predlog na VMRO-DPMNE  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот 
претседател / член   ______________________________________________________ 

 

 
 

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

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3366  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..                     
  

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

 

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, 
Општинската изборна комисија Gevgelija  vo sostav Pretsedatel Gordana Pop-
Ko~eva, i ~lenovite Safka Markudova, Suzana Palaskarova, Petranka 
^avdarova i Mitko Doj~inov  до Државната изборна комисија на den 14.05.2016 

godina, го  доставува следното  
                                                         

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

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0367 
 
Se razre{uva  членот на избирачкиот одбор  DIMITAR BUNDOV  



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 178 

 

Se razre{uva  zamenik членот на избирачкиот одбор  MARJAN AFTOV  
 
На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор  SUZANA 

PALASKAROVA на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : 
^LEN na OIK 
се именува / избира лицето :  BILJANA BUTROVA ul.Ilija Miov br.63 OU KRSTE 
MISIRKOV Gevgelija  

своерачен потпис на 
новоименуваниот / 
новоизбраниот претседател / 
член   ______________________________________________________ 
            
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното 
гласило на општината Gevgelija и на огласната табла на општината. 

 
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија. 

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

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

BBrr..1100--1100//3377  
1144..0055..22001166  
Gevgelija  

  
 

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 
  Пretsetatel 

М.П. 
 GGoorrddaannaa  PPoopp  --KKoo~~eevvaa  ss..rr..  

 
Чlenovi; 

                                                                                    1.Safka Markudova  ss..rr..  
              2. Suzana Palasakarova  ss..rr..          
       3. Petranka ^avdarova  ss..rr..           
       4. Mitko Doj~inov  ss..rr..  
 
 

S O D R @ I N A 
 1.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2016г. до 31.03.2016г............................................... 139 
 2.Заклучок по Информација за извршен увид на терен заради 
констатирање на штетите од елементарна непогода-невреме проследено 
со дожд и град, што ги зафати населените места Негорци и Прдејци на 
ден 24.04.2016 г...................................................................... 139 
 3.Одлука за целосно и трајно отстапување на движен имот-
транспортно возило сопственост на општина Гевгелија на користење и 

одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија .......................................... 140 



 
25.05.2016 год.   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА    БР.5    Стр. 179 

 

 4.Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-
планска документација за промена на намената на земјиштето на КП 
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