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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Решението за изменување и дополнување на Решението за 

формирање на Избирачки одбори 
 

 
1. Се објавува Решението за изменување и дополнување на Решението за формирање на 
Избирачки одбори, донесено од Општинската изборна комисија Карпош-Скопје. 
  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-3104/2                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.05.2014 година                                      НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                             Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 37 став 2 точка 1, а во врска со член 38 од Изборниот законик (“Службен весник на 
РМ“ број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12 и 14/2014), Општинската изборна 
комисија–Карпош, на седницата одржана на 23.04.2014 година, во состав: претседател Јулијана Тасиќ и 
членовите Гордана Стојчевска Зафировска, Елеонора Панчевска Николовска, Лидија Георгиевска и 
Славица Пановска го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за изменување и дополнување на Решението за  

формирање на Избирачки одбори  
 

 

1. Во Решението за формирање на избирачки одбори (Пречистен текст - “Службен гласник на Општина 
карпош“ бр. 4/14), се вршат следните изменувања:  

 

− во точката 1. Избирачки одбор за избирачко место број 2592, последната реченица: “За заменик 
член се именува Зоран Андреевски, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За заменик член се 
именува Александар Петревски, претставник на СДСМ“; 
 

− во точката 3. Избирачки одбор за избирачко место број 2593/1, последната реченица: “За 
заменик член се именува Елена Тренкоска, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За заменик 
член се именува Донка Гаџовска, претставник на СДСМ“ 

 

− во точката 5. Избирачки одбор за избирачко место број 2595, шестата  реченица: “За член се 
именува Јорданка Стојанова Василева, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: “За член се 
именува Сања Топаловска, претставник на СДСМ“ , а последната реченица: “За заменик член се 
именува Александар Петревски, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За заменик член се 
именува Зоран Андреевски, претставник на СДСМ“; 

 
− во точката 8. Избирачки одбор за избирачко место број 2597/1, шестата реченица: “За член се 

именува Оливера Димовска, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За член се именува 
Наталија Трпковска, претставник на СДСМ“; 

 
− во точката 24. Избирачки одбор за избирачко место број 2612, петтата реченица: “За член се 

именува Шабан Адили, претставник на ДУИ“ се менува и гласи: ; “За член се именува Јакуп Адили, 
претставник на ДУИ“; 



02 мај 2014 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 6 

3 
 

 

− во точката 25. Избирачки одбор за избирачко место број 2613, петтата  реченица: “За член се 
именува Темица Калабакова, претставник на ВМРО-ДПМНЕ“ се менува и гласи: “За член се 
именува Игор Шаневски, претставник на ВМРО-ДПМНЕ “ , а претпоследната реченица: “За заменик 
член се именува Бујар Адили, претставник на ДУИ“ се менува и гласи: ; “За заменик член се 
именува Менсур Фејзулаху, претставник на ДУИ“; 

 
– во точката 28. Избирачки одбор за избирачко место број 2615, првата реченица: “За претседател 

се именува Татјана Укајдари, Министерство за информатичко општество и администрација“ се 
менува и гласи: ; “За претседател се именува Тања Таневска Миланова, ДСЛУД Лазар Личеновски, 
Скопје“; 
 

– во точката 29. Избирачки одбор за избирачко место број 2616, петтата  реченица: “За член се 
именува Шефкет Кадриев, претставник на ДУИ“ се менува и гласи: “За член се именува Беким 
Селими, претставник на ДУИ“, а осмата реченица: “За заменик член се именува Љупка Ивановска, 
ОУ Лазар Трповски, Скопје“ се менува и гласи: “За заменик член се именува Снежана Костоска 
Фрчкоска, Министерство за труд и социјална политика, Скопје“; 
 

– во точката 30. Избирачки одбор за избирачко место број 2617, последната реченица: “За заменик 
член се именува Коста Тасески, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За заменик член се 
именува Антоанета Цветановска, претставник на СДСМ“; 

 
– во точката 33. Избирачки одбор за избирачко место број 2618/1, првата реченица: “За 

претседател се именува Петре Талески, ДСМУ Панче Караѓозов, Скопје“ се менува и гласи: За 
претседател се именува Дејан Димитриески, Собрание на РМ, Скопје“, петтата реченица: “За член 
се именува Милица Илиевска, претставник на ВМРО - ДПМНЕ“,се менува и гласи: “За член се 
именува Магдалена Мицковска, претставник на ВМРО-ДПМНЕ“, а последната реченица: “За 
заменик член се именува Младен Јанакиевски, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За 
заменик член се именува Ѓорѓија Велески, претставник на СДСМ“; 

 

– во точката 34. Избирачки одбор за избирачко место број 2619, петтата  реченица: “За член се 
именува Елена Костовска, претставник на ВМРО-ДПМНЕ“ се менува и гласи: “За член се именува 
Бранко Лозановски, претставник на ВМРО-ДПМНЕ “ , а претпоследната реченица: “За заменик 
член се именува Решат Исмаили, претставник на ДУИ“ се менува и гласи: ; “За заменик член се 
именува Шефкет Кадриев, претставник на ДУИ“; 

 
– во точката 35. Избирачки одбор за избирачко место број 2620, осмата  реченица: “За заменик 

член се именува Суат Исенов, ОУ 26 Јули, Шуто Оризари, Скопје“ се менува и гласи: “За заменик 
член се именува Рајна Костоска, Биро за лекови“; 

 
– во точката 36. Избирачки одбор за избирачко место број 2621, последната реченица: “За заменик 

член се именува Антоанета Цветановска, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: ; “За заменик 
член се именува Кристина Најдовска, претставник на СДСМ“; 
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– во точката 47. Избирачки одбор за избирачко место број 2631, осмата  реченица: “За заменик 

член се именува Елизабета Јововска, ОУ Димо Хаџи Димов, Карпош, Скопје“ се менува и гласи: “За 
заменик член се именува Сузана Михаловска, ОУ Љубен Лапе, Скопје“; 

 
– во точката 50. Избирачки одбор за избирачко место број 2634, седмата реченица: “За заменик 

член се именува Рита Тамбовска ЈУ Ученички дом Здравко Цветковски, Скопје“ се менува и гласи: 
“За заменик член се именува Виолета Божиновска, Општина Карпош“; 

 
– во точката 56. Избирачки одбор за избирачко место број 2640, третата  реченица: “За член се 

именува Александар Крстев, СУГС Здравко Цветковски, Скопје“ се менува и гласи: “За член се 
именува Владо Каровски, Министерство за животна средина и просторно планирање“; 
 

– во точката 72. Избирачки одбор за избирачко место број 2652/1, шестата реченица: “За член се 
именува Ленче Мојсовска, претставник на СДСМ“ се менува и гласи: “За член се именува Тања 
Димова Веселиновиќ, претставник на СДСМ“; 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило 
на Општина Карпош и на огласната табла на општината. Копија се доставува и до Државната изборна 
комисија. 

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

 

Број 11-205/2                                                                                                       ОИК КАРПОШ – СКОПЈЕ, 
23.04.2014 година                              М.П.                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ,    
Скопје                                                                                     Јулијана Тасиќ, с.р. 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНОВИ: Гордана Стојчевска Зафировска, с.р.  
Елеонора Панчевска – Николовска, с.р.                   
Лидија Георгиевска, с.р.                                              
Славица Пановска, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

 
1. Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки 
одбори, со Решение за објава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач:  Општина Карпош 
Уредува:  Сектор за правни работи 
Адреса:  ул.„Радика“ бр.9, бараки бр.1 и бр.2 
Тираж:  25 примероци 
 


