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С Л У Ж Б Е Н     Г Л А С Н И К 
 

НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
на општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 2 
 година XVII 

06.02.2013 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

 
Врз основа на чл. 37 ст. 2 т. 1 во врска со чл. 38 од 

Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од 
Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број 
бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската 
изборна комисија-Чашка, на седницата одржана на 
ден 05.02.2013 година, во состав Претседател Бојанка 
Мирова и членовите Лазар Андов, Марјан 
Јовановски, Сами Синани, Саиме Дардхишта, ja 
донесе следната  

 
О О О О     ДДДД            ЛЛЛЛ            УУУУ            КККК     А А А А    

за формирање на избирачки одбориза формирање на избирачки одбориза формирање на избирачки одбориза формирање на избирачки одбори    
    
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2204220422042204     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2204 

се избира лицето ОРХИДЕЈА ЦВЕТКОВСКАОРХИДЕЈА ЦВЕТКОВСКАОРХИДЕЈА ЦВЕТКОВСКАОРХИДЕЈА ЦВЕТКОВСКА    ----    
ТАНЕВСКАТАНЕВСКАТАНЕВСКАТАНЕВСКА од Населба Чашка,  вработен-а во ОУ 
“ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА ЧАШКА со адреса 
ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0012 Чашка.   

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2204 се избира лицето АРИФ АХМЕДОВАРИФ АХМЕДОВАРИФ АХМЕДОВАРИФ АХМЕДОВ од 
Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ 
С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ - ЧАШКА, со адреса с.Горно 
Јаболчиште со ЕМБГ 2611971480021. 

Заа членови на избирачкиот одбор број 2204 се 
избираат :  

1.1.1.1.НИКОЛЧЕ ВЕСОВСКИНИКОЛЧЕ ВЕСОВСКИНИКОЛЧЕ ВЕСОВСКИНИКОЛЧЕ ВЕСОВСКИ од Населба Чашка, 
вработен-а во ООУ ,,ТОДОР ЈАНЕВ,, ЧАШКА со 
адреса на живеење на ул,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, бр.13 
Нас.Чашка- Општина Чашка со ЕМБГ 2302971480029.  

2.2.2.2.БЕЌИР ШАЌИРОВБЕЌИР ШАЌИРОВБЕЌИР ШАЌИРОВБЕЌИР ШАЌИРОВ од Горно Јаболчиште, 
вработен-а во    ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, со 
адреса на живеење с.Горно Јаболчиште; 

За членови на избирачкиот одбор број 2204 се 
именуваат :  

3.МОМЧИЛО НИКОЛИЌ3.МОМЧИЛО НИКОЛИЌ3.МОМЧИЛО НИКОЛИЌ3.МОМЧИЛО НИКОЛИЌ     од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски  
сојуз на Македонија), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И 

ЕМБГ 2110956480024 ; 
4.ХАЛИД АБАЗОВ4.ХАЛИД АБАЗОВ4.ХАЛИД АБАЗОВ4.ХАЛИД АБАЗОВ     од ______/___________/___________/___________/_________    предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И ЕМБГ 
3011988481362 ; 

 
За заменици членови на избирачкиот одбор број 

2204 се избираат: 
    1.ГОРДАНА АРСОВА1.ГОРДАНА АРСОВА1.ГОРДАНА АРСОВА1.ГОРДАНА АРСОВА    од Населба Чашка, 

вработен-а во ООУ ,,Тодор Јанев,, Чашка, со адреса на 
живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0018 Населба Чашка    и 
ЕМБГ 1107971485046; 

2.БЕКИР АХМЕДОВ2.БЕКИР АХМЕДОВ2.БЕКИР АХМЕДОВ2.БЕКИР АХМЕДОВ     од Горно јаболчиште, 
вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 
-ЧАШКА, со адреса на живеење во Горно Јаболчиште 
- Чашка и ЕМБГ ________/__________ ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор број 
2204 се именуваат :  

3.САЛИ ЛАТИФОВ3.САЛИ ЛАТИФОВ3.САЛИ ЛАТИФОВ3.САЛИ ЛАТИФОВ     од ______/______    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење ____/______        
И ЕМБГ 1410977480032 ; 

4.МУЗАФЕР КАМБЕРОВ4.МУЗАФЕР КАМБЕРОВ4.МУЗАФЕР КАМБЕРОВ4.МУЗАФЕР КАМБЕРОВ од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И ЕМБГ 
1308979480006 ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2222222205050505     ....    
    
За претседател на Избирачкиот одбор број 2205 

се избира лицето СОЊА НАЈДОВСКА СОЊА НАЈДОВСКА СОЊА НАЈДОВСКА СОЊА НАЈДОВСКА од Богомила,  
вработен-а во  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕЛЕС, со 
адреса Богомила – Општина Чашка; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2205 се избира лицето МЕРИТА МЕРИТА МЕРИТА МЕРИТА СЕЈФУЛОВАСЕЈФУЛОВАСЕЈФУЛОВАСЕЈФУЛОВА    од 
Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ “ЛИРИЈА“ 
С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса с.Горно 
Јаболчиште-Општина Чашка 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2205 2205 2205 2205 се  се  се  се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.МАРИЈА ВОЈНЕСКА 1.МАРИЈА ВОЈНЕСКА 1.МАРИЈА ВОЈНЕСКА 1.МАРИЈА ВОЈНЕСКА од Богомила , вработен-а 
во ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес- Велес со 
адреса на живеење на Богомила – Општина Чашка; 

2.2.2.2.ХАЛИТ ФЕРАТОВ ХАЛИТ ФЕРАТОВ ХАЛИТ ФЕРАТОВ ХАЛИТ ФЕРАТОВ од Горно Јаболчиште 
вработен-а во    СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, со адреса на живеење 
с.Горно Јаболчиште. 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2205 2205 2205 2205 се  се  се  се 
иииименувменувменувменуваатаатаатаат :  :  :  :     

3.РЕЧКО БЕЉУРОСКИ3.РЕЧКО БЕЉУРОСКИ3.РЕЧКО БЕЉУРОСКИ3.РЕЧКО БЕЉУРОСКИ     од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
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сојуз на Македонија), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И 

ЕМБГ 0505983481293 ; 
4.САБРИ КАДРИОВ4.САБРИ КАДРИОВ4.САБРИ КАДРИОВ4.САБРИ КАДРИОВ     од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И ЕМБГ 
2512947480012; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2205220522052205 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.УСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВ    од Горно Јаболчиште, врработен-а 
во ОУ “ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со 
адреса с.Горно Јаболчиште- Општина Чашка; 

2.2.2.2.САФЕТ БЕЈЛУРОВСАФЕТ БЕЈЛУРОВСАФЕТ БЕЈЛУРОВСАФЕТ БЕЈЛУРОВ    од Горно Јаболчиште, 
врработен-а во ОУ “ЛИРИЈА“ С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ 
-ЧАШКА, со адреса с.Горно Јаболчиште- Општина 
Чашка; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2205 се именуваат : број 2205 се именуваат : број 2205 се именуваат : број 2205 се именуваат :     

3.САБ3.САБ3.САБ3.САБЕДИН БЕЈЛУРОВЕДИН БЕЈЛУРОВЕДИН БЕЈЛУРОВЕДИН БЕЈЛУРОВ     од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И 

ЕМБГ 0202958480018 ; 
4.СЕДАТ АХМЕДОВ4.СЕДАТ АХМЕДОВ4.СЕДАТ АХМЕДОВ4.СЕДАТ АХМЕДОВ     од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ предложен од 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И ЕМБГ ____ / _ ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2206220622062206     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2206 

се избира лицето ИЛИЈА ПЕТРОВСКИИЛИЈА ПЕТРОВСКИИЛИЈА ПЕТРОВСКИИЛИЈА ПЕТРОВСКИ        од Населба 
Чашка, вработен-а во ОСУ “ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ -
ВЕЛЕС,, со адреса на живеење ул.Гоце Делчев,, бр.27 
Населба Чашка. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2206 се избира лицето ТАСИН ИСЛАМОВСКИ ТАСИН ИСЛАМОВСКИ ТАСИН ИСЛАМОВСКИ ТАСИН ИСЛАМОВСКИ 
од Горно Јаболчиште, вработен во УПРАВА ЗА 
ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, со адреса с.Горно 
Јаболчиште – Општина Чашка; 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2206 2206 2206 2206 се  се  се  се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.МАРЈАНЧО ПЕТРОВСКИ1.МАРЈАНЧО ПЕТРОВСКИ1.МАРЈАНЧО ПЕТРОВСКИ1.МАРЈАНЧО ПЕТРОВСКИ од Населба Чашка, 
вработен-а во ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес – 
со адреса Населба Чашка - Општина Чашка. 

2.2.2.2.СУАТ САДИКУСУАТ САДИКУСУАТ САДИКУСУАТ САДИКУ, вработен-а во    СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР; 

За членови на избирачкиот одбор број 2206 се За членови на избирачкиот одбор број 2206 се За членови на избирачкиот одбор број 2206 се За членови на избирачкиот одбор број 2206 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.СТОЈАНЧЕ ПАНОВСКИ3.СТОЈАНЧЕ ПАНОВСКИ3.СТОЈАНЧЕ ПАНОВСКИ3.СТОЈАНЧЕ ПАНОВСКИ     од _______/_______ 
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _______/______        И ЕМБГ 2203953480005; 

4.ГОЦЕ СТОЈАНОВ4.ГОЦЕ СТОЈАНОВ4.ГОЦЕ СТОЈАНОВ4.ГОЦЕ СТОЈАНОВ     од ______/________    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење ______/______    ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2206220622062206 с с с се избираат : е избираат : е избираат : е избираат :     

1.1.1.1.СУЗАНА КУЗМАНОВСКА СУЗАНА КУЗМАНОВСКА СУЗАНА КУЗМАНОВСКА СУЗАНА КУЗМАНОВСКА од Населба Чашка, 
вработен-а во  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со 
адреса на живеење ул.,,Гоце Делчев,, бр.22 Велес. 

2.ОСМАН ПАЈАЗИТОВ2.ОСМАН ПАЈАЗИТОВ2.ОСМАН ПАЈАЗИТОВ2.ОСМАН ПАЈАЗИТОВ, вработен-а во ЛУ 
НАРОДЕН МУЗЕЈ-ВЕЛЕС  ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2206220622062206    се исе исе исе именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.ИГОРЧЕ ЃЕОРГИЕВСКИ 3.ИГОРЧЕ ЃЕОРГИЕВСКИ 3.ИГОРЧЕ ЃЕОРГИЕВСКИ 3.ИГОРЧЕ ЃЕОРГИЕВСКИ од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ 

предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  И ЕМБГ 0105977480023 ; 

4.РАДОЈКА АЛЕКСОВСКА 4.РАДОЈКА АЛЕКСОВСКА 4.РАДОЈКА АЛЕКСОВСКА 4.РАДОЈКА АЛЕКСОВСКА од ______/_____ ______/_____ ______/_____ ______/_____ 

предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење __/_____  /_____  /_____  /_____  . 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2211221122112211     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2211 се 

избира лицето ЕЛВИРА СТОЈАНОВСКАЕЛВИРА СТОЈАНОВСКАЕЛВИРА СТОЈАНОВСКАЕЛВИРА СТОЈАНОВСКА        од 
Богомила, вработен-а во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА 
МАТИЧНИТЕ КНИГИ, со адреса на живеење во 
Богомила – Општина Чашка. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2211 се избира лицето УСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВУСАМ ЈАЈОВ од Горно 
Јаболчиште, вработен во ООУ ,,Лирија,, Г.Јаболчиште, 
со адреса с.Горно Јаболчиште; 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2211 2211 2211 2211 се  се  се  се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ВЕЛО ВОЈНЕСКИВЕЛО ВОЈНЕСКИВЕЛО ВОЈНЕСКИВЕЛО ВОЈНЕСКИ    од Богомила, вработен-а во 
ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес, со адреса на 
живеење во Богомила-Општина Чашка и ЕМБГ 
________/__________ ;; 

2.2.2.2.РАМАДАН АХМЕДОВ РАМАДАН АХМЕДОВ РАМАДАН АХМЕДОВ РАМАДАН АХМЕДОВ од Горно Јаболчиште, 
вработен-а во    ООУ ,,Лирија,, Горно Јаболчиште, со 
адреса на живеење с.Горно Јаболчиште; 

За членови на избирачкиот одбор број 2211 се За членови на избирачкиот одбор број 2211 се За членови на избирачкиот одбор број 2211 се За членови на избирачкиот одбор број 2211 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЈАНЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ЈАНЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ЈАНЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ЈАНЕ ЈОВАНОВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење ______/_______     И ЕМБГ 2210984440024 ; 

4.РОБЕРТ ГИНОВСКИ4.РОБЕРТ ГИНОВСКИ4.РОБЕРТ ГИНОВСКИ4.РОБЕРТ ГИНОВСКИ     од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______        ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2211221122112211 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ЈОВАН ЗДРАВЕВСКИЈОВАН ЗДРАВЕВСКИЈОВАН ЗДРАВЕВСКИЈОВАН ЗДРАВЕВСКИ    од Богомила, вработен-а 
ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес, со адреса на 
живеење во Богомила - Општина Чашка и ЕМБГ 
_______/___________; 

2. САНИЈЕ КАСАМОВСКА о2. САНИЈЕ КАСАМОВСКА о2. САНИЈЕ КАСАМОВСКА о2. САНИЈЕ КАСАМОВСКА од Скопје, вработен-а 
во Македонска Радио Телевизија - Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2211221122112211 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    



 3 

 3.ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ3.ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ3.ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ3.ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ     од ______/_______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење ______/_______        И ЕМБГ 0107988480036; 

4.МИЛАН ИЛИЕВСКИ 4.МИЛАН ИЛИЕВСКИ 4.МИЛАН ИЛИЕВСКИ 4.МИЛАН ИЛИЕВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______        И ЕМБГ  0508953450082 ; 

 
Се формира избирачки одбСе формира избирачки одбСе формира избирачки одбСе формира избирачки одбор за избирачкото ор за избирачкото ор за избирачкото ор за избирачкото 

место број место број место број место број 2212221222122212     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2212 се 

избира лицето АЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВ    од Населба Чашка, 
вработен-а во ОУ,,ТОДОР ЈАНЕВ,, ЧАШКА, со адреса 
на живеење ул.,,Гоце Делчев,, бр.25 Населба Чашка. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2212 се избира лицето ВЕНЕРА ДУПЛЈАКВЕНЕРА ДУПЛЈАКВЕНЕРА ДУПЛЈАКВЕНЕРА ДУПЛЈАК        од 
Скопје, вработен во ООУ ,,Конгреси Манастири,, 
Скопје, со адреса Скопје. 

За членови на избирачкиот одбор број 2212 се За членови на избирачкиот одбор број 2212 се За членови на избирачкиот одбор број 2212 се За членови на избирачкиот одбор број 2212 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.АНЃЕЛ ЃОРЃИЕВАНЃЕЛ ЃОРЃИЕВАНЃЕЛ ЃОРЃИЕВАНЃЕЛ ЃОРЃИЕВ    од Населба Чашка, вработен-а 
во ЈПСШ ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ,, Велес, со адреса 
на живеење Коста Рацин бр.115 Населба Чашка. 

2.2.2.2.ФИСНИКЕ ОСМАНФИСНИКЕ ОСМАНФИСНИКЕ ОСМАНФИСНИКЕ ОСМАН    од Скопје, вработен-а во 
СУГС ГИМНАЗИЈА“ЗАФ ЉУШ МАРКУ“-СКОПЈЕ, со 
адреса на живеење во ул.КОВАЧКА бр. 0010 - Скопје 
и ЕМБГ _______/___________; 

За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот одбор број 2212 се одбор број 2212 се одбор број 2212 се одбор број 2212 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ТРАЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ3.ТРАЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ3.ТРАЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ3.ТРАЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 12079945480022; 

4.БОБИ АНДОВСКИ4.БОБИ АНДОВСКИ4.БОБИ АНДОВСКИ4.БОБИ АНДОВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
2706986450049; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2212221222122212 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ДИМЧЕ МИТУШЕВСКИДИМЧЕ МИТУШЕВСКИДИМЧЕ МИТУШЕВСКИДИМЧЕ МИТУШЕВСКИ    од Населба Чашка, 
вработен-а во ООУ ,,Тодор Јанев,, Чашка, со адреса на 
живеење ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр. 0009 Населба Чашка. 

2.ИМРАН ВЕЛИЈА2.ИМРАН ВЕЛИЈА2.ИМРАН ВЕЛИЈА2.ИМРАН ВЕЛИЈА,,,,     вработен-а во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО,  со адреса на 
живеење ул.КОВАЧКА бр. 0010 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2212221222122212 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ 3.ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење ______/______     И ЕМБГ 0903946480029 ; 

4.ЖАРКО ТРАЈКОВСКИ 4.ЖАРКО ТРАЈКОВСКИ 4.ЖАРКО ТРАЈКОВСКИ 4.ЖАРКО ТРАЈКОВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 

национално единство), адреса на живеење 
______/_______            

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2213221322132213     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2213 се 

избира лицето МЕТО БАНГОЈМЕТО БАНГОЈМЕТО БАНГОЈМЕТО БАНГОЈ    од Чашка, вработен-а 
во ЈЗУ ,,Здравствен Дом,, Велес, со адреса на 
живеење ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0039 во 
Чашка. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2213 се избира лицето ЏЕЛАЛ ШАКИРОВЏЕЛАЛ ШАКИРОВЏЕЛАЛ ШАКИРОВЏЕЛАЛ ШАКИРОВ        од 
Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ,, ЛИРИЈА,, 
с.Горно Јаболчиште, со адреса на живеење во с.Горно 
Јаболчиште 

За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.МИТРЕ МИТРЕВСКИМИТРЕ МИТРЕВСКИМИТРЕ МИТРЕВСКИМИТРЕ МИТРЕВСКИ    од Нежилово, вработен-а 
во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на 
живеење Нежилово – Општина Чашка; 

2.2.2.2.РАШАДИЈЕ БАФТИЈИРАШАДИЈЕ БАФТИЈИРАШАДИЈЕ БАФТИЈИРАШАДИЈЕ БАФТИЈИ    од Скопје, вработен-а во    
ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0028 Скопје;  

За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се За членови на избирачкиот одбор број 2213 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.СТОЈАН ПЕТРУШЕВСКИ 3.СТОЈАН ПЕТРУШЕВСКИ 3.СТОЈАН ПЕТРУШЕВСКИ 3.СТОЈАН ПЕТРУШЕВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 2702943480003 ; 

4.САЊА ДИМОВСКА4.САЊА ДИМОВСКА4.САЊА ДИМОВСКА4.САЊА ДИМОВСКА     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______         

За заменици членови на избирачЗа заменици членови на избирачЗа заменици членови на избирачЗа заменици членови на избирачкиот одбор киот одбор киот одбор киот одбор 
број број број број 2213221322132213 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.СЛАВКО ДИМОВСКИ 1.СЛАВКО ДИМОВСКИ 1.СЛАВКО ДИМОВСКИ 1.СЛАВКО ДИМОВСКИ     од Нежилово, вработен-а 
во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на 
живеење Нежилово – Општина Чашка; 

2.АЗРА САЛИЕВА од Скопје2.АЗРА САЛИЕВА од Скопје2.АЗРА САЛИЕВА од Скопје2.АЗРА САЛИЕВА од Скопје  вработен-а 
ОУ“РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса 
на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 0013 вл.  
ст.  13 Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2213221322132213 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.БОРИС ДИМОВСКИ 3.БОРИС ДИМОВСКИ 3.БОРИС ДИМОВСКИ 3.БОРИС ДИМОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење ______/______     И ЕМБГ 0803942480003 ; 

4. ЉУПЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ4. ЉУПЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ4. ЉУПЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ4. ЉУПЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ     од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______        И ЕМБГ 0907977480014; 

 
Се формира избирачки одбор Се формира избирачки одбор Се формира избирачки одбор Се формира избирачки одбор за избирачкото за избирачкото за избирачкото за избирачкото 

место број место број место број место број 2214221422142214     ....    
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За претседател на Избирачкиот одбор број 2214 се 
избира лицето ДЕЈАН ОНЧЕВСКИДЕЈАН ОНЧЕВСКИДЕЈАН ОНЧЕВСКИДЕЈАН ОНЧЕВСКИ     од Населба 
Чашка, вработен-а во Јавно претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и 
државните патишта - Скопје, со адреса на живеење 
ул.КОСТА КИРКОВ бр. 0017 Чашка; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2214 се избира лицето СУНА БАФТИЈАРСУНА БАФТИЈАРСУНА БАФТИЈАРСУНА БАФТИЈАР            од 
Скопје, вработен-а во ЦОУ “НАИМ ФРАШЕРИ“ 
С.СТУДЕНИЧАНИ, СТУДЕНИЧАНИ, со адреса на 
живеење ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0033 –Скопје. 

За членови нЗа членови нЗа членови нЗа членови на избирачкиот одбор број 2214 се а избирачкиот одбор број 2214 се а избирачкиот одбор број 2214 се а избирачкиот одбор број 2214 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ТОНИ РИСТОВСКИТОНИ РИСТОВСКИТОНИ РИСТОВСКИТОНИ РИСТОВСКИ    од Населба Чашка, 
вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса 
на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0010 Населба 
Чашка. 

2.2.2.2. ФЛУТУРИЈЕ ЏИЛА ФЛУТУРИЈЕ ЏИЛА ФЛУТУРИЈЕ ЏИЛА ФЛУТУРИЈЕ ЏИЛА----ШЕЈШЕЈШЕЈШЕЈ од Скопје, вработен-а 
во    ОУ “ЦВЕТАН ДИМОВ“ ЦЕНТАР,СКОПЈЕ, со адреса 
на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 0013 вл.  
ст.   6  -Скопје; 

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2214221422142214 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.БОРЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.БОРЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.БОРЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.БОРЧЕ НИКОЛОВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 2701980480017 ; 

4.ГОРАН ПЕТРОВСКИ4.ГОРАН ПЕТРОВСКИ4.ГОРАН ПЕТРОВСКИ4.ГОРАН ПЕТРОВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
1302971480017 ; 

За заменици члЗа заменици члЗа заменици члЗа заменици членови на избирачкиот одбор енови на избирачкиот одбор енови на избирачкиот одбор енови на избирачкиот одбор 
број број број број 2214221422142214 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.БОРЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ,БОРЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ,БОРЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ,БОРЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ,  ОУ“ПАРТЕНИЈА 
ЗОГРАФСКИ“КИСЕЛА ВОДА, националност М  
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.    

2.САФЕТ КАМБЕРОВ 2.САФЕТ КАМБЕРОВ 2.САФЕТ КАМБЕРОВ 2.САФЕТ КАМБЕРОВ од с.Горно Јаболчиште, 
вработен-а во ОУ ,,ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, 
со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина 
Чашка ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2214 се именуваат :број 2214 се именуваат :број 2214 се именуваат :број 2214 се именуваат :    

 3.БИЛЈАНА АРСОВСКА 3.БИЛЈАНА АРСОВСКА 3.БИЛЈАНА АРСОВСКА 3.БИЛЈАНА АРСОВСКА од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/_____     И ЕМБГ 1007978485004 ; 

4.ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ 4.ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ 4.ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ 4.ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______        И ЕМБГ ___________/ _____________ ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2215221522152215     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2215 се 

избира лицето ЕЛИЗАБЕТА КИПРИЈАНОВСКАЕЛИЗАБЕТА КИПРИЈАНОВСКАЕЛИЗАБЕТА КИПРИЈАНОВСКАЕЛИЗАБЕТА КИПРИЈАНОВСКА од 
Населба Чашка, вработен-а во ОЈУДГ “ДИМЧЕ 

МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ бр. 0006 Населба Чашка 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2215 се избира лицето ЈУСУФ АХМЕДОВЈУСУФ АХМЕДОВЈУСУФ АХМЕДОВЈУСУФ АХМЕДОВ            од 
с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ ,,ЛИРИЈА,, 
ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно 
Јаболчиште –Општина Чашка 

За членови на избирачкиот одборЗа членови на избирачкиот одборЗа членови на избирачкиот одборЗа членови на избирачкиот одбор број 2215 се  број 2215 се  број 2215 се  број 2215 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ТРАЈКО ЃОРЃИЕВСКИТРАЈКО ЃОРЃИЕВСКИТРАЈКО ЃОРЃИЕВСКИТРАЈКО ЃОРЃИЕВСКИ    од Согле, вработен-а во 
ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на 
живеење Согле – Општина Чашка ; 

2.2.2.2.ХАМИТ ШАЌИРОВХАМИТ ШАЌИРОВХАМИТ ШАЌИРОВХАМИТ ШАЌИРОВ    од с.Горно Јаболчиште, 
вработен-а во ОУ ,,ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, 
со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина 
Чашка 

За членови на избирачкиот одбор број 2215 се За членови на избирачкиот одбор број 2215 се За членови на избирачкиот одбор број 2215 се За членови на избирачкиот одбор број 2215 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЕСАТ ШАЌИРОВСКИ3.ЕСАТ ШАЌИРОВСКИ3.ЕСАТ ШАЌИРОВСКИ3.ЕСАТ ШАЌИРОВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 2205988480005 ; 

4.4.4.4.ВЕНКО МИРЧЕВСКИВЕНКО МИРЧЕВСКИВЕНКО МИРЧЕВСКИВЕНКО МИРЧЕВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2215221522152215 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.МАРЈАН ЌИМОВСКИМАРЈАН ЌИМОВСКИМАРЈАН ЌИМОВСКИМАРЈАН ЌИМОВСКИ        од Населба Чашка, 
вработен-а во ЦОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со 
адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0022 
Населба Чашка – Општина Чашка 

2.ШЕРМИН МИФТАРИ од Скопје,2.ШЕРМИН МИФТАРИ од Скопје,2.ШЕРМИН МИФТАРИ од Скопје,2.ШЕРМИН МИФТАРИ од Скопје, вработен-а во 
ЦОУ “НАИМ ФРАШЕРИ“ С.СТУДЕНИЧАНИ, 
СТУДЕНИЧАНИ, со адреса на живеење  ул.АЛБЕРТ 
СТАНИЌ бр. 0021 - Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2215221522152215 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ 3.ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ 3.ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ 3.ГОЦЕ ЃОРЃИЕВСКИ од _____/_____    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/_____     И ЕМБГ 0905970480016 ; 

4.ИСМЕТ ШАЌИРОВСКИ4.ИСМЕТ ШАЌИРОВСКИ4.ИСМЕТ ШАЌИРОВСКИ4.ИСМЕТ ШАЌИРОВСКИ    од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______            

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2216221622162216     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2216 се 

избира лицето ЛИЛА ТАНЕВСКАЛИЛА ТАНЕВСКАЛИЛА ТАНЕВСКАЛИЛА ТАНЕВСКА од Населба Чашка, 
вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ- ЧАШКА, со адреса 
на живеење ул.КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ бр. 0012 
Населба Чашка 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2216 се избира лицето СУАТ ШАЌИРОВ,СУАТ ШАЌИРОВ,СУАТ ШАЌИРОВ,СУАТ ШАЌИРОВ,  
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, со адреса на живеење     
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.    

За членови на избирачкиот одбор број 2216 се За членови на избирачкиот одбор број 2216 се За членови на избирачкиот одбор број 2216 се За членови на избирачкиот одбор број 2216 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.СОЊА МИШКОСКАСОЊА МИШКОСКАСОЊА МИШКОСКАСОЊА МИШКОСКА од Населба Чашка, 
вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ- ВЕЛЕС со 
адреса на живеење ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0017 
Населба Чашка 

2.2.2.2.МЕХМЕТ РУШИДОВМЕХМЕТ РУШИДОВМЕХМЕТ РУШИДОВМЕХМЕТ РУШИДОВ        од Горно Јаболчиште, 
вработен-а во ОУ “ДАМЕ ГРУЕВ“  ГРАДСКО, со 
адреса на живеење с.Горно Јаболчиште – Општина 
Чашка; 

За членови на избирачкиот одбор број 2216За членови на избирачкиот одбор број 2216За членови на избирачкиот одбор број 2216За членови на избирачкиот одбор број 2216 се  се  се  се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЗВОНКО ВЕЛКОВСКИ 3.ЗВОНКО ВЕЛКОВСКИ 3.ЗВОНКО ВЕЛКОВСКИ 3.ЗВОНКО ВЕЛКОВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1309976414009 ; 

4.ЖИВКО ПЕТРОВСКИ4.ЖИВКО ПЕТРОВСКИ4.ЖИВКО ПЕТРОВСКИ4.ЖИВКО ПЕТРОВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2216221622162216 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.ПАВЛЕ КИМОВСКИ 1.ПАВЛЕ КИМОВСКИ 1.ПАВЛЕ КИМОВСКИ 1.ПАВЛЕ КИМОВСКИ од од Населба Чашка, 
вработен-а во ЦОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со 
адреса на живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0022 
Населба Чашка – Општина Чашка 

2.МЕЛЕКИ БЕЈЛУРОВ2.МЕЛЕКИ БЕЈЛУРОВ2.МЕЛЕКИ БЕЈЛУРОВ2.МЕЛЕКИ БЕЈЛУРОВ од с.Горно Јаболчиште, 
вработен-а во ОУ ,,ЛИРИЈА,, ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, 
со адреса на живеење с.Горно Јаболчиште –Општина 
Чашка; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2број 2број 2број 2216 се именуваат :216 се именуваат :216 се именуваат :216 се именуваат :    

 3.СИЛВАНА КОСТОВСКА 3.СИЛВАНА КОСТОВСКА 3.СИЛВАНА КОСТОВСКА 3.СИЛВАНА КОСТОВСКА од ____/____ 
предложен-а од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/_____     И ЕМБГ 2008972485002 ; 

4.БЛАГОЈКА ПЕТРОВСКА 4.БЛАГОЈКА ПЕТРОВСКА 4.БЛАГОЈКА ПЕТРОВСКА 4.БЛАГОЈКА ПЕТРОВСКА од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/_______        И ЕМБГ 0504971485025 ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2222222227272727     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2227 се 

избира лицето ОЛГИЦА ЈОВАНОВСКАОЛГИЦА ЈОВАНОВСКАОЛГИЦА ЈОВАНОВСКАОЛГИЦА ЈОВАНОВСКА од Населба 
Чашка, вработен-а во ОУ “ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА, со 
адреса на живеење ул.АЦО ШОПОВ бр. 0003 вл. 15  
Населба Чашка Општина Чашка ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2227 се избира лицето МУСТАФА БЕЌИРОВМУСТАФА БЕЌИРОВМУСТАФА БЕЌИРОВМУСТАФА БЕЌИРОВ од 
с.Горно Јаболчиште, вработен-а во ОУ ,,ЛИРИЈА,, 
ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ, со адреса на живеење с.Горно 
Јаболчиште –Општина Чашка; 

За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.СИЛВАНА ПЕТРОВАСИЛВАНА ПЕТРОВАСИЛВАНА ПЕТРОВАСИЛВАНА ПЕТРОВА, вработен-а во ССОУ  
“КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ВЕЛЕС, со адреса на 
живеење ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0013 ; 

2.2.2.2.МЕМСУТ ШАЌИРОВСКИМЕМСУТ ШАЌИРОВСКИМЕМСУТ ШАЌИРОВСКИМЕМСУТ ШАЌИРОВСКИ од Согле, вработен-а 
во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со адреса на 
живеење Согле – Општина Чашка ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се За членови на избирачкиот одбор број 2227 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.АНГЕЛ МИТУШЕВСКИ 3.АНГЕЛ МИТУШЕВСКИ 3.АНГЕЛ МИТУШЕВСКИ 3.АНГЕЛ МИТУШЕВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/_____        , со ЕМБГ 2606939480024 ; 

4.ОРДАН ТОДОРОВ4.ОРДАН ТОДОРОВ4.ОРДАН ТОДОРОВ4.ОРДАН ТОДОРОВ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______, со ЕМБГ 
1110957480024 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2227222722272227 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

        1.1.1.1. ДОНА ЃОРЃИЕВСКА ДОНА ЃОРЃИЕВСКА ДОНА ЃОРЃИЕВСКА ДОНА ЃОРЃИЕВСКА од Населба Чашка, 
вработен-а во ОУ ТОДОР ЈАНЕВ  - ЧАШКА, со адреса 
на живеење ул.КОЧО РАЦИН бр. 0127 Населба Чашка 

2. МЕНСУР АДИЛИ2. МЕНСУР АДИЛИ2. МЕНСУР АДИЛИ2. МЕНСУР АДИЛИ вработен-а во ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА,  
со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст. 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2227222722272227 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

3.БОГДАН АНДРЕЈЕВСКИ 3.БОГДАН АНДРЕЈЕВСКИ 3.БОГДАН АНДРЕЈЕВСКИ 3.БОГДАН АНДРЕЈЕВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење ____/_____ , со ЕМБГ 1312958480003 ; 

4.ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ 4.ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ 4.ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ 4.ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
______/______ , 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2222222222228888     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2228 

се избира лицето СЛОБОДАН ТЕМОВСЛОБОДАН ТЕМОВСЛОБОДАН ТЕМОВСЛОБОДАН ТЕМОВ    од Богомила, 
вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со 
адреса на живеење Богомила- Општина Чашка 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2228 се избира лицето НАФИТ ИСМАИЛИ,НАФИТ ИСМАИЛИ,НАФИТ ИСМАИЛИ,НАФИТ ИСМАИЛИ, 
вработен-а во  ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС,   со 
адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.    

За членовиЗа членовиЗа членовиЗа членови на избирачкиот одбор број 2228 се  на избирачкиот одбор број 2228 се  на избирачкиот одбор број 2228 се  на избирачкиот одбор број 2228 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.СТЕФАН ЈОРДАНОВСКИСТЕФАН ЈОРДАНОВСКИСТЕФАН ЈОРДАНОВСКИСТЕФАН ЈОРДАНОВСКИ    од Населба Чашка, 
вработен-а во ЈПСШ Македонски Шуми Велес, со 
адреса на живеење ул.,,Коста Рацин,, Населба 
Чашка- Општина Чашка 

2.2.2.2.ИЛЈАС МЕМЕТИИЛЈАС МЕМЕТИИЛЈАС МЕМЕТИИЛЈАС МЕМЕТИ  вработен-а во СОУ “КОЧО 
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РАЦИН“ВЕЛЕС, со адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА 
БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.    

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2228222822282228 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.ИСЛАМ ИСМАИЛОВСКИ 3.ИСЛАМ ИСМАИЛОВСКИ 3.ИСЛАМ ИСМАИЛОВСКИ 3.ИСЛАМ ИСМАИЛОВСКИ од _____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1309969480004 ; 

4.АКИЈА ТАЛЕВИЌ 4.АКИЈА ТАЛЕВИЌ 4.АКИЈА ТАЛЕВИЌ 4.АКИЈА ТАЛЕВИЌ од ______/_______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење ______/_______        И ЕМБГ 
2510969480013 ; 

За заменици членовиЗа заменици членовиЗа заменици членовиЗа заменици членови на избирачкиот одбор  на избирачкиот одбор  на избирачкиот одбор  на избирачкиот одбор 
број број број број 2228222822282228 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ЛИЛЈАНА НИКОЛОВАЛИЛЈАНА НИКОЛОВАЛИЛЈАНА НИКОЛОВАЛИЛЈАНА НИКОЛОВА од Населба Чашка, 
вработен-а во ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА 
МЕДИЦИНА НА Р.М , со адреса на живеење 
ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0008 населба чашка Општина 
Чашка 

2.АЈНУР ШЛАКУ2.АЈНУР ШЛАКУ2.АЈНУР ШЛАКУ2.АЈНУР ШЛАКУ вработен-а во СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР,  
со адреса на живеење ул.БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ бр. 
0057 вл.  2 ст.   4   

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2228 се именуваат :број 2228 се именуваат :број 2228 се именуваат :број 2228 се именуваат :    

 3.ЏЕВЏЕТ СЕЈДОВСКИ 3.ЏЕВЏЕТ СЕЈДОВСКИ 3.ЏЕВЏЕТ СЕЈДОВСКИ 3.ЏЕВЏЕТ СЕЈДОВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/_____     И ЕМБГ 1910976480023 ; 

4.ИСМАИЛ НУРЕДИНОВ4.ИСМАИЛ НУРЕДИНОВ4.ИСМАИЛ НУРЕДИНОВ4.ИСМАИЛ НУРЕДИНОВ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______        И ЕМБГ 1607974480005 ; 

    
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број 2229место број 2229место број 2229место број 2229     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2229 се 

избира лицето ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЌВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЌВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЌВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЌ    од Велес, 
вработен-а во ОУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС , со 
адреса на живеење ул.БЛАГОЈ ЃОРЕВ бр. 0002 Велес 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2229 се избира лицето КАДИР ЏЕМАИЛИ,КАДИР ЏЕМАИЛИ,КАДИР ЏЕМАИЛИ,КАДИР ЏЕМАИЛИ,  
вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со 
адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст.    

За членови на избирачкиот одЗа членови на избирачкиот одЗа членови на избирачкиот одЗа членови на избирачкиот одбор број 2229 се бор број 2229 се бор број 2229 се бор број 2229 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ИВАНА ИЛИЕВСКАИВАНА ИЛИЕВСКАИВАНА ИЛИЕВСКАИВАНА ИЛИЕВСКА    од Богомила, вработен-а во 
ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8 МИ СЕПТЕМВРИ, 
со адреса на живеење Богомила- Општина Чашка; 

2.2.2.2.ФЕТА САЛИЕВСКИФЕТА САЛИЕВСКИФЕТА САЛИЕВСКИФЕТА САЛИЕВСКИ  вработен-а во ООУ 
“ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење  
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000 

За членови на избирачкиот одбор број 2229 се За членови на избирачкиот одбор број 2229 се За членови на избирачкиот одбор број 2229 се За членови на избирачкиот одбор број 2229 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.БИЛЈАНА НИКОЛОВА 3.БИЛЈАНА НИКОЛОВА 3.БИЛЈАНА НИКОЛОВА 3.БИЛЈАНА НИКОЛОВА од ____/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1501976485036; 

4.РИСТЕ ПАНОВСКИ4.РИСТЕ ПАНОВСКИ4.РИСТЕ ПАНОВСКИ4.РИСТЕ ПАНОВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2229222922292229 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1. ЗОРАН НИ ЗОРАН НИ ЗОРАН НИ ЗОРАН НИКОЛОВСКИ   КОЛОВСКИ   КОЛОВСКИ   КОЛОВСКИ   од Лисиче, вработен-а 
ОУ ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса на живеење 
Лисиче Општина Чашка ; 

2.НЕВАИП ЛИМАНИ 2.НЕВАИП ЛИМАНИ 2.НЕВАИП ЛИМАНИ 2.НЕВАИП ЛИМАНИ вработен-а во ООУ “ВАСИЛ 
ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС,   со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  ст. ; 

За заменици членови на избиЗа заменици членови на избиЗа заменици членови на избиЗа заменици членови на избирачкиот одбор рачкиот одбор рачкиот одбор рачкиот одбор 
број број број број 2229222922292229 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.КАМЕНКО АНДОНОВ 3.КАМЕНКО АНДОНОВ 3.КАМЕНКО АНДОНОВ 3.КАМЕНКО АНДОНОВ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 0411942280008 ; 

4.ЦВЕТКО ЃОРЃИЕВ 4.ЦВЕТКО ЃОРЃИЕВ 4.ЦВЕТКО ЃОРЃИЕВ 4.ЦВЕТКО ЃОРЃИЕВ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____        
И ЕМБГ 0709980480010 ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2230223022302230     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2230 се 

избира лицето ПЕТРАНКА СТРАЧКОВА ПЕТРАНКА СТРАЧКОВА ПЕТРАНКА СТРАЧКОВА ПЕТРАНКА СТРАЧКОВА вработен-а 
во  ОЈУДГ “ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС,  со адреса на 
живеење ул.МАРШАЛ ТИТО бр. 0035 Велес; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2230 се избира лицето ФАРИЈЕ ЈАКУПИФАРИЈЕ ЈАКУПИФАРИЈЕ ЈАКУПИФАРИЈЕ ЈАКУПИ    од 
Скопје, вработен-а во ОУ.КОНГРЕСИ И 
МАНАСТИРИТ-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на живеење 
ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0034 вл.  1 ст.   1 - Скопје 

За членови на избирачкиот одбор број 2230 се За членови на избирачкиот одбор број 2230 се За членови на избирачкиот одбор број 2230 се За членови на избирачкиот одбор број 2230 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ,ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ,ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ,ЗОРАН ТРАЈКОВСКИ,  вработен-а во Јавно 
претпријатие за одржување и заштита на 
магистралните државните патишта Скопје, со адреса 
на живеење ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0005 вл. 000  
Ст. 000 ; 

2.2.2.2.ФАТМИР ЏЕМАИЛОВСКИФАТМИР ЏЕМАИЛОВСКИФАТМИР ЏЕМАИЛОВСКИФАТМИР ЏЕМАИЛОВСКИ вработен-а во ООУ 
“ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.  
ст.0000 ;    

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2230 се  2230 се  2230 се  2230 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.САКИП ЈАЈОСКИ 3.САКИП ЈАЈОСКИ 3.САКИП ЈАЈОСКИ 3.САКИП ЈАЈОСКИ од _____/_____    предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 0105980484005 ;    

4.ЈАШАР БИБА4.ЈАШАР БИБА4.ЈАШАР БИБА4.ЈАШАР БИБА     од _____/______    предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
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Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
2001985481273 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2230223022302230 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.СОЊА ДАВЧЕВСКАСОЊА ДАВЧЕВСКАСОЊА ДАВЧЕВСКАСОЊА ДАВЧЕВСКА  вработен-а во ООУ 
“ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
ул.НИКОЛА КАРЕВ бр. 0004 вл.  ст.    

2.БЕКИМ ЈАШАРИ2.БЕКИМ ЈАШАРИ2.БЕКИМ ЈАШАРИ2.БЕКИМ ЈАШАРИ вработен-а во ОУ“ЛИРИЈА“ 
.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ -ЧАШКА, со адреса на 
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 
0000 вл.  ст.; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2230223022302230 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.3.3.3.РУЖДИ МАКРУЖДИ МАКРУЖДИ МАКРУЖДИ МАКССССУДОВ УДОВ УДОВ УДОВ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 0604971460044 ; 

4.ЌАЗИМ ЈАШАРИ 4.ЌАЗИМ ЈАШАРИ 4.ЌАЗИМ ЈАШАРИ 4.ЌАЗИМ ЈАШАРИ од ______/_______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење ____/_____            

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2231223122312231     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2231 се 

избира лицето БЛАЖО БОНЕВБЛАЖО БОНЕВБЛАЖО БОНЕВБЛАЖО БОНЕВ    од Велес, вработен-а 
во ЈП ,,ХИДРО СИСТЕМ ЛИСИЧЕ,, ВЕЛЕС, со адреса 
на живеење Велес- Општина Велес ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2231 се избира лицето ИСМАИЛ ЈАКУПИИСМАИЛ ЈАКУПИИСМАИЛ ЈАКУПИИСМАИЛ ЈАКУПИ  
вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со 
адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000 Ст.0000 ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ДРАГАН ЦИНЦИЕВ ДРАГАН ЦИНЦИЕВ ДРАГАН ЦИНЦИЕВ ДРАГАН ЦИНЦИЕВ од Велес, вработен-а во ЈЗУ 
СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА - 
ЈАСЕНОВО, со адреса на живеење Велес – Општина 
Велес ; 

2.2.2.2.НЕВЗАТ МУАРЕМОВСКИ НЕВЗАТ МУАРЕМОВСКИ НЕВЗАТ МУАРЕМОВСКИ НЕВЗАТ МУАРЕМОВСКИ вработен-а во  ООУ 
“ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС,  со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.0000  
ст.0000  ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се За членови на избирачкиот одбор број 2231 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЛАЗЕ НИКОЛОВ 3.ЛАЗЕ НИКОЛОВ 3.ЛАЗЕ НИКОЛОВ 3.ЛАЗЕ НИКОЛОВ од _____/_____    предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 1502989480021 ; 

4.ПЕЦО МАНЕВСКИ4.ПЕЦО МАНЕВСКИ4.ПЕЦО МАНЕВСКИ4.ПЕЦО МАНЕВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
2908966480016 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2231223122312231 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.БИЛЈАНА КНАПИЌ  БИЛЈАНА КНАПИЌ  БИЛЈАНА КНАПИЌ  БИЛЈАНА КНАПИЌ  од Велес, вработен-а во ЈЗУ 

,,ОПШТА БОЛНИЦА,, ВЕЛЕС, со адреса на живеење  
Велес – Општина Велес ; 

2.ТЕУТА АГУШИ 2.ТЕУТА АГУШИ 2.ТЕУТА АГУШИ 2.ТЕУТА АГУШИ вработен-а во ОУ“ЈАНЕ 
САНДАНСКИ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење 
ул.АЛБЕРТ СТАНИЌ бр. 0001 вл. Скопје  

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2231223122312231 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.СЛАВЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ 3.СЛАВЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ 3.СЛАВЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ 3.СЛАВЧЕ ДИМИТРИЕВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 0102985480009 ; 

4.ЈАГОДА КОСТОВСКА 4.ЈАГОДА КОСТОВСКА 4.ЈАГОДА КОСТОВСКА 4.ЈАГОДА КОСТОВСКА од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____        
И ЕМБГ 2412968445077 ; 

 
Се формира избирачСе формира избирачСе формира избирачСе формира избирачки одбор за избирачкото ки одбор за избирачкото ки одбор за избирачкото ки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2232223222322232     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2232 се 

избира лицето МИМОЗА ЈОВИЌМИМОЗА ЈОВИЌМИМОЗА ЈОВИЌМИМОЗА ЈОВИЌ     од Велес, вработен-
а во УСО,,ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ,, Велес, со адреса 
на живеење Велес – Општина Велес ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2232 се избира лицето ИРФАН ЛИМАНИ ИРФАН ЛИМАНИ ИРФАН ЛИМАНИ ИРФАН ЛИМАНИ 
вработен-а во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, со адреса на 
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 
0000 вл.0000  ст.0000    

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2232 2232 2232 2232 се  се  се  се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.МИМИ ДОНМИМИ ДОНМИМИ ДОНМИМИ ДОНЧОВАЧОВАЧОВАЧОВА    од Велес, вработен-а во УСО 
,,ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ,, ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
Велес- Општина Велес. 

2.2.2.2.ХАЛИТ САЛИЈУХАЛИТ САЛИЈУХАЛИТ САЛИЈУХАЛИТ САЛИЈУ  вработен-а во ООУ “ВАСИЛ 
ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. 0000 
ст.0000    

За членови на изЗа членови на изЗа членови на изЗа членови на избирачкиот одбор број бирачкиот одбор број бирачкиот одбор број бирачкиот одбор број 2232223222322232 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.ЈОВАНЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.ЈОВАНЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.ЈОВАНЧЕ НИКОЛОВСКИ 3.ЈОВАНЧЕ НИКОЛОВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 0902990480005 ; 

4.ТОНИ ЃОРЃИЕВ4.ТОНИ ЃОРЃИЕВ4.ТОНИ ЃОРЃИЕВ4.ТОНИ ЃОРЃИЕВ     од _____/______    предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2232223222322232 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ТАТЈАНА СТЕФАНОВСКА ТАТЈАНА СТЕФАНОВСКА ТАТЈАНА СТЕФАНОВСКА ТАТЈАНА СТЕФАНОВСКА од Велес, вработен-а 
во ЈЗУ ,,ЗДРАВЕН ДОМ,, Велес, со адреса на живеење 
Велес – Општина Велес ; 

2222.МЕВЛЈАН АБЕДИНИ.МЕВЛЈАН АБЕДИНИ.МЕВЛЈАН АБЕДИНИ.МЕВЛЈАН АБЕДИНИ  од Скопје , вработен-а во 
ОУ“РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење  ул.КАЗАНЏИСКА бр. 0035 вл.  ст.   7 Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2222232232232232 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    
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 3.ЛАЗЕ ЗДРАВЕВСКИ 3.ЛАЗЕ ЗДРАВЕВСКИ 3.ЛАЗЕ ЗДРАВЕВСКИ 3.ЛАЗЕ ЗДРАВЕВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 2109977480032 ; 

4.БОРИС ЈОВЕВСКИ 4.БОРИС ЈОВЕВСКИ 4.БОРИС ЈОВЕВСКИ 4.БОРИС ЈОВЕВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____        
И ЕМБГ _______/________; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2233223322332233, 2234 и 2235, 2234 и 2235, 2234 и 2235, 2234 и 2235     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2233, 

2234 и 2235 се избира лицето ПЕТРАНА ПЕТРАНА ПЕТРАНА ПЕТРАНА 
НИКОЛОВСКАНИКОЛОВСКАНИКОЛОВСКАНИКОЛОВСКА    од Населба Чашка, вработен-а во ОУ 
ТОДОР ЈАНЕВ ЧАШКА, со адреса на живеење 
ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0014 Населба Чашка. 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2233, 2234 и 2235  се избира лицето ФЉОРИНТА ФЉОРИНТА ФЉОРИНТА ФЉОРИНТА 
ШАПШАПШАПШАПКАКАКАКА----МЈАКУ МЈАКУ МЈАКУ МЈАКУ од Скопје, вработен-а во ОУ“ЃЕРЃ 
КАСТРИОТ -СКЕНДЕРБЕУ“ -АРАЧИНОВО- СКОПЈЕ, 
со адреса на живеење  ул.НИКОЛА МАРТИНОВСКИ 
бр. 0067 вл.  ст.  Скопје; 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2233,  2233,  2233,  2233, 
2234 и 22352234 и 22352234 и 22352234 и 2235 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.РАВЕТКА РИСТОВСКА 1.РАВЕТКА РИСТОВСКА 1.РАВЕТКА РИСТОВСКА 1.РАВЕТКА РИСТОВСКА од Населба Чашка, 
вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС, со 
адреса на живвење  ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 0010 вл. 000 
Ст.000 Населба Чашка. 

2.2.2.2.ЉУЉЗИМЕ МИФТАРИ ЉУЉЗИМЕ МИФТАРИ ЉУЉЗИМЕ МИФТАРИ ЉУЉЗИМЕ МИФТАРИ од Скопје, вработен-а 
во  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 
со адреса на живвњее   ул.УЛ.189 бр. 0003 вл.  ст.   1  
Скопје; 

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2233, 2233, 2233, 2233, 
2234 и 22352234 и 22352234 и 22352234 и 2235  се и  се и  се и  се именуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.ИГОР ЈОВИЌ 3.ИГОР ЈОВИЌ 3.ИГОР ЈОВИЌ 3.ИГОР ЈОВИЌ од ______/______    предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење _____/______        
И ЕМБГ 1708979480020 ; 

4.АНГЕЛ4.АНГЕЛ4.АНГЕЛ4.АНГЕЛ ТРАЈКОВ ТРАЈКОВ ТРАЈКОВ ТРАЈКОВ     од _____/______    предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2233, 2234 и 22352233, 2234 и 22352233, 2234 и 22352233, 2234 и 2235  се избираат :   се избираат :   се избираат :   се избираат :     

1.1.1.1.НИКОЛЧЕ РИСТОВСКИ НИКОЛЧЕ РИСТОВСКИ НИКОЛЧЕ РИСТОВСКИ НИКОЛЧЕ РИСТОВСКИ од Населба Чашка  , 
вработен-а во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА 
ЧАШКА, со адреса на живеење  ул.ТОДОР ЈАНЕВ бр. 
0026 вл. Б Населба Чашка- Општина Чашка.    

2.ЕЛВИРЕ АБЕДИНИ 2.ЕЛВИРЕ АБЕДИНИ 2.ЕЛВИРЕ АБЕДИНИ 2.ЕЛВИРЕ АБЕДИНИ од Скопје, вработен-а во  
ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење ул.КАЗАНЏИСКА бр. 0035 вл.  ст.   7   Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2233, 2234 и 22352233, 2234 и 22352233, 2234 и 22352233, 2234 и 2235   се и   се и   се и   се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ 3.СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ 3.СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ 3.СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 1212964480002; 

4. МАРЈАН НИКОЛОВСКИ4. МАРЈАН НИКОЛОВСКИ4. МАРЈАН НИКОЛОВСКИ4. МАРЈАН НИКОЛОВСКИ     од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____        
И ЕМБГ 0503968480032 ; 

 
Се форСе форСе форСе формира избирачки одбор за избирачкото мира избирачки одбор за избирачкото мира избирачки одбор за избирачкото мира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2236223622362236     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2236 се 

избира лицето ОРДАН ТУТУНЏИЕВОРДАН ТУТУНЏИЕВОРДАН ТУТУНЏИЕВОРДАН ТУТУНЏИЕВ     од Велес, 
вработен-а во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВЕЛЕС, со 
адреса на живеење Велес- Општина Велес ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2236 се избира лицето МУХИЈЕДИН МУХИЈЕДИН МУХИЈЕДИН МУХИЈЕДИН ВЈОЛЦА ВЈОЛЦА ВЈОЛЦА ВЈОЛЦА 
ШЕХУШЕХУШЕХУШЕХУ    од Скопје, ОУ “ЦВЕТАН ДИМОВ“ 
ЦЕНТАР,СКОПЈЕ Скопје, со адреса на живеење ул 
ул.УЛ.190 бр. 0017 вл.0000  Ст.0000 Скопје 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2236 2236 2236 2236 се  се  се  се 
избираат :избираат :избираат :избираат :    

 1.1.1.1.    ЈАДРАНКА ПЕНЕВАЈАДРАНКА ПЕНЕВАЈАДРАНКА ПЕНЕВАЈАДРАНКА ПЕНЕВА    од Велес, вработен-а во 
ЈУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
на Велес – Општина Велес ; 

2.2.2.2.    ФАРУДИН БУШИФАРУДИН БУШИФАРУДИН БУШИФАРУДИН БУШИ од Скопје, вработен-а во НУ 
“ТУРСКИ ТЕАТАР“-СКОПЈЕ, со адреса на живеење во 
ул.НИКОЛА МАРТИНОВСКИ бр. 0077 - Скопје ; 

За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот За членови на избирачкиот одбор број одбор број одбор број одбор број 2236223622362236 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.3.3.3.    АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1208991480009 ; 

4.4.4.4.    ИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______        И   

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2236223622362236 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.    ИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИИГОРЧЕ НИКОЛОВСКИ од  Населба Чашка , 
вработен-а во ЈП за водостопанство ХИДРО СИСТЕМ 
ЛИСИЧЕ, со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ 
УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл.0000; 

2.2.2.2.    ВУЛНЕТ ЧИЧЕВУЛНЕТ ЧИЧЕВУЛНЕТ ЧИЧЕВУЛНЕТ ЧИЧЕ од Скопје , вработен-а во 
АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВИ РЕЗЕРВИ, со адреса на 
живеење ул.КАЗАНЏИСКА бр. 0035 вл.  ст.  15 Скопје; 

За заменици членоЗа заменици членоЗа заменици членоЗа заменици членови на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор 
број број број број 2236223622362236 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.3.3.3.    ДАНИЕЛ АНДОВСКИ ДАНИЕЛ АНДОВСКИ ДАНИЕЛ АНДОВСКИ ДАНИЕЛ АНДОВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 1104985480005 ; 

4.4.4.4.    АЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВАЦЕ СИЛЕВ     од ______/_______    предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење ____/_____        И ЕМБГ 
2801966480009 ; 
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Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 
место број место број место број место број 2237223722372237     ....    

 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2237 се 

избира лицето ДИМИТАР КИЧУКОВ ДИМИТАР КИЧУКОВ ДИМИТАР КИЧУКОВ ДИМИТАР КИЧУКОВ од Велес,  
вработен-а во ОСУ “ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ВЕЛЕС, 
адреса на живеење  ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0069 вл. 
02 ст. 010 Велес ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2237 се избира лицето ФАРИЕ СЕЈФУЛАФАРИЕ СЕЈФУЛАФАРИЕ СЕЈФУЛАФАРИЕ СЕЈФУЛА од 
Скопје, вработен-а во ОУ“ЕМИН ДУРАКУ“-БУКОВИЌ 
САРАЈ, со адреса на живеење ул.УЛ.190 бр. 0003 
вл.0000  ст.0000 Скопје 

За членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор бројЗа членови на избирачкиот одбор број 2237 2237 2237 2237 се  се  се  се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.    МАРИЈА АРСОВСКАМАРИЈА АРСОВСКАМАРИЈА АРСОВСКАМАРИЈА АРСОВСКА од Велес, вработен-а во 
ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  ВЕЛЕС, со адреса на 
живеење на ул.8-МИ СЕПТЕМВРИ бр. 0065 вл.  ст. 002 
Велес; 

2.2.2.2.    САДЕТА АСАНСАДЕТА АСАНСАДЕТА АСАНСАДЕТА АСАН од Скопје, вработен-а во 
ОУ“ТЕФЕЈУЗ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење 
УЛ.113 бр. 0014 вл.0000  ст.0000 – Скопје. 

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2237223722372237 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.3.3.3.    ЗОРАН ДРАСКАЧЕВЗОРАН ДРАСКАЧЕВЗОРАН ДРАСКАЧЕВЗОРАН ДРАСКАЧЕВ    од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 3108962480005; 

4.4.4.4.    МАРЈАН БАЛОВСКИМАРЈАН БАЛОВСКИМАРЈАН БАЛОВСКИМАРЈАН БАЛОВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2237223722372237 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ТРАЈЧЕ ТЕПЕВТРАЈЧЕ ТЕПЕВТРАЈЧЕ ТЕПЕВТРАЈЧЕ ТЕПЕВ од  Велес , вработен-а во 
Општина Велес- Велес, со адреса на живеење 
ул.ЃОРЕ ОРГАНЏИЕВ бр. 0003 Велес ; 

2.2.2.2.САДРИ АВДУЛАИСАДРИ АВДУЛАИСАДРИ АВДУЛАИСАДРИ АВДУЛАИ од Скопје , вработен-а во 
ДСУПУ “ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“-СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење ул.СТИВ НАУМОВ бр. 0007 вл.  1 ст.  40 
Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2237 се именуваат :број 2237 се именуваат :број 2237 се именуваат :број 2237 се именуваат :    

 3.КОЛЕ КРСТЕВСКИ 3.КОЛЕ КРСТЕВСКИ 3.КОЛЕ КРСТЕВСКИ 3.КОЛЕ КРСТЕВСКИ од _____/_____    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 2003962480019 ; 

4.ЗОРАН ФИЛИПОВ4.ЗОРАН ФИЛИПОВ4.ЗОРАН ФИЛИПОВ4.ЗОРАН ФИЛИПОВ     од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____         

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2238 и 22392238 и 22392238 и 22392238 и 2239     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2238 и 

2239 се избира лицето МИЛАН РАКИЏИЕВМИЛАН РАКИЏИЕВМИЛАН РАКИЏИЕВМИЛАН РАКИЏИЕВ     од 

Велес, вработен-а во ОУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ,, Велес, 
со адреса на живеење Велес -Општина Велес ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2238 и 2239 се избира лицето АРТА ИСМАИЛАРТА ИСМАИЛАРТА ИСМАИЛАРТА ИСМАИЛ од 
Скопје, вработен-а во ОУ “26 ЈУЛИ“ Ш.ОРИЗАРИ, 
СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.,, ул.БАЈРАМ 
ШАБАНИ бр. 0034 Скопје; 

За членови на иЗа членови на иЗа членови на иЗа членови на избирачкиот одбор број 2238збирачкиот одбор број 2238збирачкиот одбор број 2238збирачкиот одбор број 2238    и и и и 
2239 2239 2239 2239  се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ЕЛЕОНОРА ИГНОВСКАЕЛЕОНОРА ИГНОВСКАЕЛЕОНОРА ИГНОВСКАЕЛЕОНОРА ИГНОВСКА од Велес, вработен-а во 
СОУ “КОЧО РАЦИН“ВЕЛЕС, со адреса на живеење на 
ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0052 - Велес  ; 

2.2.2.2.АРЛИНДА БЕЌИРИАРЛИНДА БЕЌИРИАРЛИНДА БЕЌИРИАРЛИНДА БЕЌИРИ од Скопје, вработен-а во 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА Скопје, 
со адреса на живеење во ул.ВЕРГИНО бр. 0082 вл.  Б – 
Скопје  ; 

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2238223822382238    и и и и 
2239 2239 2239 2239  се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.ОРЦЕ КОЦЕВ 3.ОРЦЕ КОЦЕВ 3.ОРЦЕ КОЦЕВ 3.ОРЦЕ КОЦЕВ од ______/______    предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење _____/______        
И ЕМБГ 1903959480056 ; 

4.КОЛЕ МИШЕВСКИ4.КОЛЕ МИШЕВСКИ4.КОЛЕ МИШЕВСКИ4.КОЛЕ МИШЕВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
2211969480016 ; 

За заменици членови За заменици членови За заменици членови За заменици членови на избирачкиот одбор на избирачкиот одбор на избирачкиот одбор на избирачкиот одбор 
број број број број 2238223822382238    и 2239 и 2239 и 2239 и 2239 се избираат : се избираат : се избираат : се избираат :     

1.1.1.1. ЗОРАНЧО ИГНОВСКИ ЗОРАНЧО ИГНОВСКИ ЗОРАНЧО ИГНОВСКИ ЗОРАНЧО ИГНОВСКИ од  Велес , вработен-а 
во,,,,  Јавно претпријатие за стопанисување со шуми 
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење на 
ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0052 - Велес ; 

2.2.2.2.ТЕУТА ХАСКАЈТЕУТА ХАСКАЈТЕУТА ХАСКАЈТЕУТА ХАСКАЈ----ВОЈНИКАВОЈНИКАВОЈНИКАВОЈНИКА од Скопје, вработен-
а во ОУ“БАЈРАМ ШАБАНИ“ С. ГРУШИНО, 
АРАЧИНОВО, СКОПЈЕ, со адреса на живеење на 
ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0022 Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2238 2238 2238 2238 и 2239 и 2239 и 2239 и 2239  се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЌ 3.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЌ 3.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЌ 3.АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВИЌ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 2907991480008 ; 

4.СТАНИМИР ЦВЕТКОВСКИ4.СТАНИМИР ЦВЕТКОВСКИ4.СТАНИМИР ЦВЕТКОВСКИ4.СТАНИМИР ЦВЕТКОВСКИ    од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ___/___ 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2240224022402240     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2240 се 

избира лицето ВЕСНА ДИМИТРОВАВЕСНА ДИМИТРОВАВЕСНА ДИМИТРОВАВЕСНА ДИМИТРОВА од Велес, 
вработен-а во НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“ЈОРДАН 
ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ“-ВЕЛЕС, со адреса 
на живеење ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0006 вл.  2 ст.   6 - 
Велес 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2240 се избира лицето РАМАДАН БЕЌИРИРАМАДАН БЕЌИРИРАМАДАН БЕЌИРИРАМАДАН БЕЌИРИ од 
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Скопје, вработен-а во МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ, со адреса на живеење ул.ВЕРГИНО бр. 
0082 вл.  Б – Скопје.; 

За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.КАТИЦА СТОЈАНОВСКАКАТИЦА СТОЈАНОВСКАКАТИЦА СТОЈАНОВСКАКАТИЦА СТОЈАНОВСКА    од Велес, вработен-а 
во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на 
живеење на ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0025- Велес ; 

2.2.2.2.РУФАТ ИСМАИЛИРУФАТ ИСМАИЛИРУФАТ ИСМАИЛИРУФАТ ИСМАИЛИ од Скопје, вработен-а во 
СУГС “ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0040- Скопје. ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се За членови на избирачкиот одбор број 2240 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВСКИ 3.ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВСКИ 3.ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВСКИ 3.ЃОРЃИЈА СТОЈАНОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 0305952480036; 

4.АЦЕ АЛЕКСОВСКИ4.АЦЕ АЛЕКСОВСКИ4.АЦЕ АЛЕКСОВСКИ4.АЦЕ АЛЕКСОВСКИ од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
0302977480023 ; 

За заменици членоЗа заменици членоЗа заменици членоЗа заменици членови на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор ви на избирачкиот одбор 
број број број број 2240224022402240 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1111....ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛКОВСКАЕЛИСАВЕТА АНГЕЛКОВСКАЕЛИСАВЕТА АНГЕЛКОВСКАЕЛИСАВЕТА АНГЕЛКОВСКА од Велес,  
вработен-а во ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС, со 
адреса на живеење ул.ОРЦЕ МАРТИНОВ бр. 0042 
Велес 

2.2.2.2.ШУКРИЕ МУСТАФАШУКРИЕ МУСТАФАШУКРИЕ МУСТАФАШУКРИЕ МУСТАФА од Скопје, вработен-а во 
ОУ КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИТ-ЧАИР -СКОПЈЕ, со 
адреса на живеење на ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0080 
Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2240224022402240 се и се и се и се именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

3333.САШЕ ДИМОВСКИ .САШЕ ДИМОВСКИ .САШЕ ДИМОВСКИ .САШЕ ДИМОВСКИ од ______/______    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење _____/______        
И ЕМБГ 2610992480017 ; 

4.БАЛЕ ЗАФИРОВСКИ4.БАЛЕ ЗАФИРОВСКИ4.БАЛЕ ЗАФИРОВСКИ4.БАЛЕ ЗАФИРОВСКИ    од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____            

    

Се формира избирачки одбор за избирачкотоСе формира избирачки одбор за избирачкотоСе формира избирачки одбор за избирачкотоСе формира избирачки одбор за избирачкото    
место број место број место број место број 2241224122412241     ....    

 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2241 се 

избира лицето ОРДЕ КОЦЕВСКИОРДЕ КОЦЕВСКИОРДЕ КОЦЕВСКИОРДЕ КОЦЕВСКИ од Оморани 
Општина Чашка, вработен-а во Јавно претпријатие 
за одржување и заштита на магистралните и 
државните патишта -Велес, со адреса на живеење 
Оморани - Чашка ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2241 се избира лицето ДРИТА АЛИДРИТА АЛИДРИТА АЛИДРИТА АЛИ од Скопје, 
вработен-а во НУ “АЛБАНСКИ ТЕАТАР“ СКОПЈЕ, со 
адреса на живеење ул.БАЈРАМ ШАБАНИ бр. 0022 - 
Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.СТЕВЧО ДИМОВСКИСТЕВЧО ДИМОВСКИСТЕВЧО ДИМОВСКИСТЕВЧО ДИМОВСКИ од Оморани, вработен-а 
во ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВЕЛЕС, со адреса на 
живеење на без ул. Систем Оморани-Општина 
Чашка. 

2.2.2.2.СЕВДИЈЕ ЛЈАТИФИСЕВДИЈЕ ЛЈАТИФИСЕВДИЈЕ ЛЈАТИФИСЕВДИЈЕ ЛЈАТИФИ од Скопје, вработен-а во 
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, со адреса на живеење во ул.БАЈРАМ 
ШАБАНИ бр. 0046- Скопје; 

За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се За членови на избирачкиот одбор број 2241 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.НИКОЛА КОСТОВ 3.НИКОЛА КОСТОВ 3.НИКОЛА КОСТОВ 3.НИКОЛА КОСТОВ од _____/_____    предложен од 
политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 1012983480006; 

4.ПЕТРЕ КОСТО4.ПЕТРЕ КОСТО4.ПЕТРЕ КОСТО4.ПЕТРЕ КОСТОВСКИВСКИВСКИВСКИ    од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
2103990480029 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2241224122412241 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.ГРОГРОГРОГРОЗДАНКА ЗАФИРОВСКАЗДАНКА ЗАФИРОВСКАЗДАНКА ЗАФИРОВСКАЗДАНКА ЗАФИРОВСКА , вработен-а во ЈЗУ 
ОЈУДГ “ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на 
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 
0000; 

2.2.2.2.ГАНИМЕТЕ ЗЕНДЕЛИГАНИМЕТЕ ЗЕНДЕЛИГАНИМЕТЕ ЗЕНДЕЛИГАНИМЕТЕ ЗЕНДЕЛИ од Скопје, вработен-а во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА, со адреса на живеење ул.БАЈРАМ 
ШАБАНИ бр. 0012 Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2241 2241 2241 2241 се исе исе исе именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.ВЕСЕЛИН ПЕТКОВСКИ 3.ВЕСЕЛИН ПЕТКОВСКИ 3.ВЕСЕЛИН ПЕТКОВСКИ 3.ВЕСЕЛИН ПЕТКОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1504962480049; 

4.АЛЕКС4.АЛЕКС4.АЛЕКС4.АЛЕКСАНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ АНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ АНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ АНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ од 
______/_______    предложен од политичката партија 
ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за 
македонско национално единство), адреса на 
живеење  ____/ _; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2242224222422242     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2242 

се избира лицето БЛАЖЕ СТЕВАНОВСКИБЛАЖЕ СТЕВАНОВСКИБЛАЖЕ СТЕВАНОВСКИБЛАЖЕ СТЕВАНОВСКИ , 
вработен-а во Јавно претпријатие за стопанисување 
со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на 
живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 
0000; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2242 се избира лицето МУЗАФЕРА ШАБАНИМУЗАФЕРА ШАБАНИМУЗАФЕРА ШАБАНИМУЗАФЕРА ШАБАНИ од 
Скопје, вработен-а во ОУ“КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
С.СТАЈКОВЦИ,ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење ул.АВРАМ ПИСЕВСКИ бр. 0009 - Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2242 се За членови на избирачкиот одбор број 2242 се За членови на избирачкиот одбор број 2242 се За членови на избирачкиот одбор број 2242 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ОРДАН АНДРЕЕВСКИОРДАН АНДРЕЕВСКИОРДАН АНДРЕЕВСКИОРДАН АНДРЕЕВСКИ, во Јавно претпријатие 
за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со 
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адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000 

2.2.2.2.ЗИРАФЕТ ИБИШИЗИРАФЕТ ИБИШИЗИРАФЕТ ИБИШИЗИРАФЕТ ИБИШИ од Скопје, вработен-а во 
ЈОУДГ “ФИДАНИ“-ЧАИР-СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење на УЛ.197 бр. 0022 - Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор бЗа членови на избирачкиот одбор бЗа членови на избирачкиот одбор бЗа членови на избирачкиот одбор број рој рој рој 2242224222422242 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.НИКОЛА ГОЧЕВСКИ 3.НИКОЛА ГОЧЕВСКИ 3.НИКОЛА ГОЧЕВСКИ 3.НИКОЛА ГОЧЕВСКИ од _____/_____    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 2401946480012; 

4.МИЛАН ТЕОВСКИ4.МИЛАН ТЕОВСКИ4.МИЛАН ТЕОВСКИ4.МИЛАН ТЕОВСКИ     од _____/______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______        И ЕМБГ 
0701977480025 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2242224222422242 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.АЦО ТАНЕВСКИАЦО ТАНЕВСКИАЦО ТАНЕВСКИАЦО ТАНЕВСКИ од  Оморани , вработен-а во ОУ 
“ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“БОГОМИЛА ЧАШКА, со адреса 
на живеење Оморани Општина Чашка ; 

2.2.2.2.ВЈОЛЦА САЛИВЈОЛЦА САЛИВЈОЛЦА САЛИВЈОЛЦА САЛИ од  Скопје , вработен-а во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА, со адреса на живеење на ул.АВРАМ 
ПИСЕВСКИ бр. 0009 Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2242 се именуваат :2242 се именуваат :2242 се именуваат :2242 се именуваат :    

 3.СТОЈАН АНГЕЛОВ 3.СТОЈАН АНГЕЛОВ 3.СТОЈАН АНГЕЛОВ 3.СТОЈАН АНГЕЛОВ од ______/______    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење _____/______        
И ЕМБГ 0411976480015 ; 

4.МИЛЕ ГОЧЕВСКИ 4.МИЛЕ ГОЧЕВСКИ 4.МИЛЕ ГОЧЕВСКИ 4.МИЛЕ ГОЧЕВСКИ од ______/_______    предложен 
од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење ____/_____        И ЕМБГ 
2108977480003 ; 

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број 2243место број 2243место број 2243место број 2243     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2243 

се избира лицето ЛИЛЈЛИЛЈЛИЛЈЛИЛЈАНА РИСТОВСКААНА РИСТОВСКААНА РИСТОВСКААНА РИСТОВСКА од Извор, 
вработен-а во ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И 
ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО, со адреса на живеење 
населено место без ул.систем Извор –Општина 
Чашка ; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2243 се избира лицето ИЛМИЈЕ ШКРЕТАИЛМИЈЕ ШКРЕТАИЛМИЈЕ ШКРЕТАИЛМИЈЕ ШКРЕТА од 
Скопје, вработен-а во СЕПУГС “АРСЕНИ ЈОВКОВ“ 
СКОПЈЕ, со адреса на живеење ул.АВРАМ 
ПИСЕВСКИ бр. 0027  Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2243 се За членови на избирачкиот одбор број 2243 се За членови на избирачкиот одбор број 2243 се За членови на избирачкиот одбор број 2243 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1. СТОЈАНЧЕ АНДОВСКИ СТОЈАНЧЕ АНДОВСКИ СТОЈАНЧЕ АНДОВСКИ СТОЈАНЧЕ АНДОВСКИ , вработен-а во Јавно 
претпријатие за стопанисување со шуми 
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење  
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000; 

2.2.2.2. НЕРМИН СОПИ НЕРМИН СОПИ НЕРМИН СОПИ НЕРМИН СОПИ од Скопје, вработен-а во 
АСУЦГС “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ СКОПЈЕ, со адреса 

на живеење ул.МЕНДЕЛЕЕВА бр. 0001 Скопје и ЕМБГ 
________/________; 

За членови на избирачкиот одбор број 224За членови на избирачкиот одбор број 224За членови на избирачкиот одбор број 224За членови на избирачкиот одбор број 2243 се 3 се 3 се 3 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ТОНИ СЛАВЕВСКИ 3.ТОНИ СЛАВЕВСКИ 3.ТОНИ СЛАВЕВСКИ 3.ТОНИ СЛАВЕВСКИ од ______/______    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), адреса на живеење _____/______        
И ЕМБГ 1408968480009 ; 

4.АЛЕКСАНДАР АЦЕВСКИ4.АЛЕКСАНДАР АЦЕВСКИ4.АЛЕКСАНДАР АЦЕВСКИ4.АЛЕКСАНДАР АЦЕВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2243224322432243 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ1.БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ1.БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ1.БЛАГОЈА ЦВЕТКОВСКИ од  Извор , вработен-а 
во ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“БОГОМИЛА ЧАШКА, со 
адреса на живеење Извор Општина Чашка ; 

2.ЃУЛЈАНА ЗАИРИ2.ЃУЛЈАНА ЗАИРИ2.ЃУЛЈАНА ЗАИРИ2.ЃУЛЈАНА ЗАИРИ од  Скопје , вработен-а во 
ЈМИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, со 
адреса на живеење на А    ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 
0006 вл.  Ц Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2243 се именувброј 2243 се именувброј 2243 се именувброј 2243 се именуваат :аат :аат :аат :    

 3.ЗОРАН ПЕТРОВСКИ 3.ЗОРАН ПЕТРОВСКИ 3.ЗОРАН ПЕТРОВСКИ 3.ЗОРАН ПЕТРОВСКИ од _____/_____    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 2008962480045 ; 

4.МЕНДЕ ЦВЕТКОВСКИ 4.МЕНДЕ ЦВЕТКОВСКИ 4.МЕНДЕ ЦВЕТКОВСКИ 4.МЕНДЕ ЦВЕТКОВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____            

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2244224422442244     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2244 се 

избира лицето КАТЕРИНА ДИМОВСКАКАТЕРИНА ДИМОВСКАКАТЕРИНА ДИМОВСКАКАТЕРИНА ДИМОВСКА , вработен-а 
во УНИВЕРЗИТЕТ“СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ, 
со адреса на живеење  ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН 
СИСТЕМ бр. 0000; 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2244 се избира лицето АРСИМ ЈУСУФИАРСИМ ЈУСУФИАРСИМ ЈУСУФИАРСИМ ЈУСУФИ од 
Скопје, вработен-а во СУГС ГИМНАЗИЈА“ЦВЕТАН 
ДИМОВ“ЧАИР,СКОПЈЕ, со адреса на живеење 
ул.ЧЕЛОПЕК бр. 0045 - Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ВАСКА МИРЧЕВСКАВАСКА МИРЧЕВСКАВАСКА МИРЧЕВСКАВАСКА МИРЧЕВСКА , вработен-а во ОЈУДГ 
“ДИМЧЕ МИРЧЕВ“ ВЕЛЕС, со адреса на живеење на 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000; 

2.2.2.2.АМИНА КАДРИУАМИНА КАДРИУАМИНА КАДРИУАМИНА КАДРИУ од Скопје, вработен-а во 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со 
адреса на живеење на ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0048 
вл.  А - Скопје ; 

За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се За членови на избирачкиот одбор број 2244 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ 3.ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ 3.ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ 3.ЗЛАТКО ЈОВАНОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
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(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 1012959480003 ; 

4.ТРАЈЧЕ ЛАЗОВ4.ТРАЈЧЕ ЛАЗОВ4.ТРАЈЧЕ ЛАЗОВ4.ТРАЈЧЕ ЛАЗОВ     од _____/______    предложен од 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-
Демократска партија за македонско национално 
единство), адреса на живеење _____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2244224422442244 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.КОЛЕ ТОДОРОВСКИ1.КОЛЕ ТОДОРОВСКИ1.КОЛЕ ТОДОРОВСКИ1.КОЛЕ ТОДОРОВСКИ од  Извор , вработен-а во 
ОУ “ПЕТРЕ ПОП-АРСОВ“ БОГОМИЛА ЧАШКА, со 
адреса на живеење Извор Општина Чашка 

2.2.2.2.ФАРИЕ САЛЈИХУФАРИЕ САЛЈИХУФАРИЕ САЛЈИХУФАРИЕ САЛЈИХУ од  Скопје , вработен-а во 
ЈОУДГ “КОЧО РАЦИН“-ЦЕНТАР СКОПЈЕ , со адреса 
на живеење на ул.ОРДАН ЧОПЕЛА бр. 0042 Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2244 2244 2244 2244 се исе исе исе именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

 3.БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ 3.БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ 3.БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ 3.БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 2410959480037 ; 

4.МАРГЕТА ЛАЗОВА 4.МАРГЕТА ЛАЗОВА 4.МАРГЕТА ЛАЗОВА 4.МАРГЕТА ЛАЗОВА од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____        
И ЕМБГ 1304979485045 ; 

 
Се формирСе формирСе формирСе формира избирачки одбор за избирачкото а избирачки одбор за избирачкото а избирачки одбор за избирачкото а избирачки одбор за избирачкото 

место број 2245место број 2245место број 2245место број 2245     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2245 се 

избира лицето ВЕСНА ЛАЗАРОВСКАВЕСНА ЛАЗАРОВСКАВЕСНА ЛАЗАРОВСКАВЕСНА ЛАЗАРОВСКА , вработен-а во 
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС, со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2245 се избира лицето НАЗЛЈИЈЕ БАЈРАМНАЗЛЈИЈЕ БАЈРАМНАЗЛЈИЈЕ БАЈРАМНАЗЛЈИЈЕ БАЈРАМ од 
Скопје, вработен-а во ОУ“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ЧАИР, 
СКОПЈЕ со адреса на живеење ул.ОРДАН ЧОПЕЛА 
бр. 0008 Скопје 

За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се 
избираат : избираат : избираат : избираат :     

1.1.1.1.ЗОРАНЧО ЛАЗАРОВСКИЗОРАНЧО ЛАЗАРОВСКИЗОРАНЧО ЛАЗАРОВСКИЗОРАНЧО ЛАЗАРОВСКИ, вработен-а во Јавно 
претпријатие за стопанисување со шуми 
МАКЕДОНСКИ ШУМИ, со адреса на живеење 
ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 

2.2.2.2.ЈИЛДИЗ ЕТЕМИЈИЛДИЗ ЕТЕМИЈИЛДИЗ ЕТЕМИЈИЛДИЗ ЕТЕМИ од Скопје, вработен-а во ЈЗУ 
УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА 
ХИР Скопје, со адреса на живеење на ул.ЧАИРСКА 
бр. 0046 скопје 

За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се За членови на избирачкиот одбор број 2245 се 
именуваат : именуваат : именуваат : именуваат :     

3.СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ 3.СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ 3.СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ 3.СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 0508963480028 ; 

4.А4.А4.А4.АЛОСМАН ХАЛИЛОВИЌЛОСМАН ХАЛИЛОВИЌЛОСМАН ХАЛИЛОВИЌЛОСМАН ХАЛИЛОВИЌ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______        И ЕМБГ 2510948480013 ; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2245224522452245 се избираат :  се избираат :  се избираат :  се избираат :     

1.1.1.1.МАКЕДОНКА СТОЈАНОВСКАМАКЕДОНКА СТОЈАНОВСКАМАКЕДОНКА СТОЈАНОВСКАМАКЕДОНКА СТОЈАНОВСКА , вработен-а во 
ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА 
ЈАСЕНОВО; со адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ 
УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 

2.2.2.2.БУБЕКИР ДАЛИПБУБЕКИР ДАЛИПБУБЕКИР ДАЛИПБУБЕКИР ДАЛИП од  Скопје , вработен-а во 
ОУ“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на 
живеење на ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0018 Скопје 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број 2245 се именуваат :број 2245 се именуваат :број 2245 се именуваат :број 2245 се именуваат :    

 3.ТРАЈЧЕ ДИМОВСКИ 3.ТРАЈЧЕ ДИМОВСКИ 3.ТРАЈЧЕ ДИМОВСКИ 3.ТРАЈЧЕ ДИМОВСКИ од _____/_____    предложен 
од политичката партија СДСМ (Социјалдемократски 
сојуз на Македонија), со адреса на живеење 
_____/____     И ЕМБГ 0407959480004 ; 

4.ПАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ 4.ПАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ 4.ПАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ 4.ПАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/_____            

 
Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото Се формира избирачки одбор за избирачкото 

место број место број место број место број 2246224622462246     ....    
 
За претседател на Избирачкиот одбор број 2246 

се избира лицето АЛЕКСАНДАР ДОМАЗЕТОВАЛЕКСАНДАР ДОМАЗЕТОВАЛЕКСАНДАР ДОМАЗЕТОВАЛЕКСАНДАР ДОМАЗЕТОВ од 
Велес, вработен-а во ООУ “ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ 
ВЕЛЕС, со адреса на живеење ул.11-ОКТОМВРИ бр. 
0002 Велес 

За заменик претседател на избирачкиот одбор 
број 2246 се избира лицето ХИРИЈЕ БИТИЌХИРИЈЕ БИТИЌХИРИЈЕ БИТИЌХИРИЈЕ БИТИЌ од 
Скопје, вработен-а во ОУ “РАЈКО 
ЖИНЗИФОВ“-ЧАИР, СКОПЈЕ, со адреса на живеење 
ул.СВ. ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0085 Скопје. 

За членови на избирачкиот одбор број 2246 се За членови на избирачкиот одбор број 2246 се За членови на избирачкиот одбор број 2246 се За членови на избирачкиот одбор број 2246 се 
изизизизбираат : бираат : бираат : бираат :     

1.1.1.1.ВАЛЕНТИНА ШТЕРЈОВСКАВАЛЕНТИНА ШТЕРЈОВСКАВАЛЕНТИНА ШТЕРЈОВСКАВАЛЕНТИНА ШТЕРЈОВСКА од  Велес , 
вработен-а во ЈЗУ ,,Општа Болница,,  Велес, со адреса 
на живеење на ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0026 вл. 02 ст. 
013  Велес. 

2.2.2.2.ЃУЛТЕН ДУРГУТИЃУЛТЕН ДУРГУТИЃУЛТЕН ДУРГУТИЃУЛТЕН ДУРГУТИ од Скопје, вработен-а во 
ЦОУ “ДИТУРИА“- САРАЈ САРАЈ, со адреса на 
живеење на ул.ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ бр. 0096 
вл.  Б Скопје. 

За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број За членови на избирачкиот одбор број 2246224622462246 се  се  се  се 
иииименуваатменуваатменуваатменуваат :  :  :  :     

3.МИЛАН НИКОЛОСКИ 3.МИЛАН НИКОЛОСКИ 3.МИЛАН НИКОЛОСКИ 3.МИЛАН НИКОЛОСКИ од _____/_____    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), со адреса 
на живеење _____/____     И ЕМБГ 1406958480016 ; 

4.ДАЛИБОР СТОЈАНОВСКИ4.ДАЛИБОР СТОЈАНОВСКИ4.ДАЛИБОР СТОЈАНОВСКИ4.ДАЛИБОР СТОЈАНОВСКИ     од _____/______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење 
_____/______         

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2246224622462246 се избираат  се избираат  се избираат  се избираат : : : :     

1.1.1.1.ДАНЧЕ ШОПОВАДАНЧЕ ШОПОВАДАНЧЕ ШОПОВАДАНЧЕ ШОПОВА , вработен-а во СОЗР НА 
ВЛАДАТА НА РМ, со адреса на живеење на 
ул.11-ОКТОМВРИ бр. 0002 вл.  ст.  19   
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2.2.2.2.НЕЏАТИ ЛЈИКАНЕЏАТИ ЛЈИКАНЕЏАТИ ЛЈИКАНЕЏАТИ ЛЈИКА од  Скопје , вработен-а во 
АСУЦГС “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“СКОПЈЕ, со адреса 
на живеење на ул.РИФАД БУРЏЕВИЌ бр. 0069 
Скопје; 

За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор За заменици членови на избирачкиот одбор 
број број број број 2246 2246 2246 2246 се исе исе исе именуваатменуваатменуваатменуваат : : : :    

3.НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 3.НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 3.НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 3.НИКОЛА НИКОЛОВСКИ од ______/______    
предложен од политичката партија СДСМ 
(Социјалдемократски сојуз на Македонија), адреса на 
живеење _____/______        И ЕМБГ 2603945480010 ; 

4.МОНИКА СТОЈАНОВС4.МОНИКА СТОЈАНОВС4.МОНИКА СТОЈАНОВС4.МОНИКА СТОЈАНОВСКАКАКАКА    од ______/_______    
предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ 
(ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство), адреса на живеење ____/__ 

Оваа одлука стапува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во службеното гласило 
на Општината Чашка за која  е формирана 
Општинската изборна комисија надлежна да го 
изврши изборот. 

 
Бр. 11- 14/2 
05.02.2013 година 
Чашка 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛПРЕТСЕДАТЕЛПРЕТСЕДАТЕЛПРЕТСЕДАТЕЛ    
Бојанка МироваБојанка МироваБојанка МироваБојанка Мирова    

    
    

 
 
 
    
    
    
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    

 
 
 
    
    

    
    

    
 
    
 
    
    
    
    
 

    
    
    
    

    
    

    
    
    

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

Издавач: Општина Чашка 
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка 

 
 

 
Уредник/Бојанка Мирова 

Изготвил/Катица Јовановска 
Техничка обработка/Димче Ангелов 

 


