Бр. 10 страна 455 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 124/2
од 06.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 06.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0938

1. Во Решението бр. 11 – 20/1 од 04.02.2013 г. за лицето Милена Станојковска со
адреса на живеење ул. „Ристена Гоговска“ бр. 7 Крива Паланка вработена во ООУ „Јоаким
Крчовски“ Крива Паланка именувана на место заменик претседател на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0938 , поради промена на презимето по основ на брак, треба да стои
Милена Божовска со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр2/22 Крива Паланка,
вработена во во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 06.12.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 137/2
од 07.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 07.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0948

1. Во Решението бр. 11 – 30/1 од 04.02.2013 г. за лицето Горица Митровска со адреса
на живеење ул. „Григор Прличев“ бр. 7 Крива Паланка вработена во СОУ „Ѓорче

Бр. 10 страна 456 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
Петров“ Крива Паланка именувана на место член на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0948 , поради промена на презимето по основ на брак, треба да стои
Горица Вучевска со адреса на живеење ул. „Димитар Влахов“ бр.6 Крива Паланка,
вработена во во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 07.12.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 139/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна
комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0950

1. Се разрешува лицето Билјана Цветковска Тасевска со адреса на живеење
ул.„Херој Карпош“ бр. 78 Крива Паланка вработена во општина Крива Паланка од местото
заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0950 , поради нејзин
избор за член на ОИК Крива Паланка, а за заменик претседател на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0950 се именува лицето Бранкица Станковска со адреса на
живеење ул.„Ратко Минев“ бр. 15 Крива Паланка, вработена во ОЈУ ДГ „Детелинка“ Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. Се разрешува лицето Ангелчо Ристовски со адреса на живеење ул.„Херој
Карпош“ бр.29/15 Крива Паланка поранешен вработен во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка
од местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0950 , поради престанок на
работниот однос во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, а за член на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0950 се именува лицето Ненад Петровски со адреса на живеење
ул.„Ратко Минев“ бр. 84 Крива Паланка, вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.

Бр. 10 страна 457 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Раде Лековски со адреса на живеење ул.„Ратко Минев“ бр. 103 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Елена Антовска со адреса на живеење ул.„Ратко Минев“ бр. 14 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

5. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Тони Атанасовски со адреса на живеење ул.„Ратко Минев“ бр. 74 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

6. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јане Стојмировски со адреса на живеење ул.„Ратко Минев“ бр. 143 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговотo донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 140/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното

Бр. 10 страна 458 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0951

1. Во Решението за лицето Кристина Антовска со адреса на живеење ул. „Свети
Јоаким Осоговски“ бр. 80 Крива Паланка вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка
именувана на место претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0951 ,
поради промена на презимето по основ на брак, треба да стои Кристина Додевска
со
адреса на живеење с. Градец Крива Паланка, вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Симе Петровски со адреса на живеење ул.„Македонска“ бр. 71 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Ивица Стаменковски со адреса на живеење ул.„Македонска“ бр.64 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Катица Борисовска со адреса на живеење ул.„Баглачка“ бр.40 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Марјанчо Петковски со адреса на живеење ул.„Баглачка“ бр.24 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

Бр. 10

Страна 459 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год
ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 140/2
од 25.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 25.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0951

1. Се разрешува лицето Виданка Стојчевска со адреса на живеење
ул.„Баглачка“ бр.11 Крива Паланка поранешна вработена во ООУ„Илинден“ Крива Паланка од
местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0951, поради пензионирање, а
за член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0957 се именува лицето Драгана
Тројановска со адреса на живеење ул.„Димитар Арсов“ бр.5 Крива Паланка, вработена во
ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ општина Ранковце.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 25.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 141/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното

Бр. 10 страна 460 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0952

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Ирена Филиповска со адреса на живеење ул.„Свети Јоаким Осоговски“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Виолета Јовановска со адреса на живеење ул.„Кочо Рацин“ бр.15 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Мирослав Ивановски со адреса на живеење ул.„Никола Карев“ бр.17 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Билјана Ваневска со адреса на живеење ул.„Никола Карев“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 141/2
од 29.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 29.11.2016 , го донесе следното

Бр. 10 страна 461 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0952

1. Се разрешува лицето Ален Јовановски со адреса на живеење ул.„Кочо
Рацин“ бр.13 Крива Паланка вработен во МОЦСР Крива Паланка од местото заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0952, поради отсуство потврдено од
работодавецот со Известување број 03-743/7 од 29.11.2016 г., а за заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0952 се именува лицето Јоско Стефановски
со адреса на живеење ул.„Кочо Рацин“ бр.19 Крива Паланка, вработен во ЈЗУ Здравствен
дом Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 29.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 141/3
од 30.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 30.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0952

1.Се разрешува лицето Игор Илиевски со адреса на живеење ул.„Коце
Металец“ бр.15 Крива Паланка поранешен вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива
Паланка, од местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0952
поради престанок на работниот однос , а за заменик претседател на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0952 се именува лицето Никола Стевановски со адреса на живеење
ул.„Гоце Делчев“ бр.52 Крива Паланка, вработен во МИОА Скопје .

Бр. 10 страна 462 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 30.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

( место и датум )

Душко Арсовски
______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 142/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0953

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Тони Ивановски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Тони Крстевски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Ѓорѓи Цековски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Бр. 10 страна 463 „СЛЖБЕН
ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Моме Спасовски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 142/2
од 25.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 25.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0953

1. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
разрешува лицето Моме Спасовски со адреса на живеење с.Конопница Крива Паланка, а се именува за
заменик член лицето Мирослав Атанасовски од с.Конопница, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

Бр. 10 страна 464 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
ПРАВНА ПОУКА:

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

во Крива Паланка 25.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 142/3
од 29.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 29.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0953

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се разрешува лицето
Тони Ивановски со адреса на живеење с.Конопница Крива Паланка, а се именува за член лицето Драган
Маџовски од с.Конопница, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 29.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 465 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 143/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0954

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Благица Крстевска со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Стојанче Ѓошевски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Стојче Петровски со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јагода Алексовска со адреса на живеење с. Конопница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 466 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 144/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0955

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Лиле Тодоровска со адреса на живеење ул.„Свети Јоаким Осоговски ’ бр. 49 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Гоце Митковски со адреса на живеење с. Мартиница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Гоце Димитровски со адреса на живеење ул.„Свети Климент Охридски“ бр.237 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Игор Стефановскисо адреса на живеење с. Мартиница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 467 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 144/2
од 21.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 21.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0955

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
разрешува лицето Гоце Митковски со адреса на живеење с. Мартиница Крива Паланка а се именува за член
лицето Игорче Димитровски од с.Мартиница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
разрешува лицето Игор Стефановски со адреса на живеење с. Мартиница Крива Паланка, а се именува за член
лицето Милена Стаменовска од с. Мартиница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 21.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 145/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното

Бр. 10 страна 468 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0956

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Стојмир Стојановски со адреса на живеење с. Дурачка река Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Даниела Китановска со адреса на живеење с. Дурачка река Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Стојчо Павловски со адреса на живеење с. Дурачка река Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Мартин Стојановски со адреса на живеење с. Дурачка река Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 469 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 146/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0957

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Славе Филиповски со адреса на живеење ул. „Гоце Делчев“ бр.30 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Светлана Ангеловска со адреса на живеење с. Дренак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Васе Давитковски со адреса на живеење с. Дренак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Ѓорѓика Тасковска со адреса на живеење с. Дренак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 470 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 146/2
од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0957

1. Се разрешува лицето Елена Ристовска со адреса на живеење ул.„Херој
Карпош“ бр.144 Крива Паланка вработена во ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка од
местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0957, поради неплатено
отсуство заради патување во странство, а за член на избирачкиот одбор за избирачкото
место број 0957 се именува лицето Јасминка Ангеловска со адреса на живеење ул.„Кочо
Рацин“ бр.45/0А-11 Крива Паланка, вработена во Општина Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 146/3
од 29.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 29.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0957

Бр. 10 страна 471 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се
разрешува лицето Васе Давитковски со адреса на живеење с.Дренак Крива Паланка, а се именува за заменик
член лицето Васко Ристовски со адреса на живеење ул.Браќа Миладиновци бб.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 29.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 147/2
од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0958

1. Се разрешува лицето Тони Стефановски со адреса на живеење ул.„Моша
Пијаде“ бр.11 Крива Паланка вработен во Агенција за катастар на недвижности-Крива
Паланка од местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958, поради
здравствени причини, а за член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958 се
именува лицето Оливер Митовски со адреса на живеење ул.„Наско Тамбурков“ бр.6 Крива
Паланка, вработен во Агенција за храна и ветеринарство Скопје.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 472 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

ПРАВНА ПОУКА:

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 147/2
од 06.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик,
Општинската изборна комисија Крива Паланка на 06.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0958
1. Се разрешува лицето Тони Стефановски со адреса на живеење ул.„Моша
Пијаде“ бр.11 Крива Паланка вработен во Агенција за катастар на недвижности-Крива
Паланка од местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958, поради
здравствени причини, а за член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958 се
именува лицето Коста Пеевски со адреса на живеење ул. „Свети Јоаким Осоговски“ бр.77
Крива Паланка, вработен во Општина Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот
член

_____________________________________

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

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од
денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
во Крива Паланка
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
06.12.2016 г.
( место и датум )
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Бр. 10 страна 473 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 147/3
од 06. 12 2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 06.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0958

1. Се разрешува лицето Оливер Митовски со адреса на живеење ул.„Наско
Тамбурков“ бр.6 Крива Паланка, вработен во Агенција за храна и ветеринарство Скопје од местото
член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958, поради здравствени причини, а за
член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0958 се именува лицето Коста Пеевски
со адреса на живеење ул.„Св. Јоаким Осоговски“ бр.77 Крива Паланка, вработен во Општина
Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 06.12.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 148/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0959

Бр. 10 страна 474 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Стојан Величковски со адреса на живеење с. Б`с Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Славче Петровски со адреса на живеење с. Б`с Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________
На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Ангел Величковски со адреса на живеење с. Б`с Крива Паланка.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Зорица Тасевска со адреса на живеење с. Б`с Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 149/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0960

Бр. 10 страна 475 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. Се разрешува лицето Никола Стевановски со адреса на живеење ул.„Гоце
Делчев“ бр.52 Крива Паланка поранешен вработен во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка од
местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0960 , поради
престанок на работниот однос во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, а за заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0960 се именува лицето Драги Стојановски со
адреса на живеење ул.„8-ми Септември“ бб Крива Паланка, вработен во НУ „Центар за
Култура Крива Паланка“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Боби Јакимовски со адреса на живеење с. Варовиште Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Слободан Илиевски со адреса на живеење с. Варовиште Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________
4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Благица Ристовска со адреса на живеење ул. „Ратко Минев“ бр.48 Крива Паланка.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јонче Стојановски со адреса на живеење с. Варовиште Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 476 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 149/2

од 07.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 07.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0960

1. Се разрешува лицето Мартин Стаменковски со адреса на живеење ул.„3-та
МУБ“ бр.4 Крива Паланка вработен во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка од местото
заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0960, поради
неспоивост со функцијата зам.претседател на ИО, а за заменик претседател на избирачкиот
одбор за избирачкото место број 0960 се именува лицето Виктор Ангеловски со адреса на
живеење ул.„Климент Охридски“ бр.119 Крива Паланка, вработен во ОУЦОС „Христијан
Т.Карпош“ општина Ранковце.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 07.12.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 150/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0961

Бр. 10 страна 477 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Миле Јовановски со адреса на живеење с. Узем Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Гоце Цветановски со адреса на живеење с. Узем Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Жарко Јовановски со адреса на живеење с. Узем Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Марјана Николовска со адреса на живеење с. Узем Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 151/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0962

Бр. 10 страна 478 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. Се разрешува лицето Љупка Митровска со адреса на живеење ул.„Јане
Сандански“ бр. 24 Крива Паланка поранешна вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива
Паланка од местото заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број
0962, поради престанок на работниот однос во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, а за
заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0962 се именува
лицето Елена Вучевска Цоневска со адреса на живеење с. Жидилово Крива Паланка,
вработена во Меѓуопштински Центар за социјални работи Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. Се разрешува лицето Бранко Цоневски со адреса на живеење ул.„Херој
Карпош“ бр.104 Крива Паланка поранешен вработен во Општина Крива Паланка од местото
заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0962 , поради престанок на
работниот однос поради смрт на лицето, а за заменик член на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0962 се именува лицето Оливер Јакимовски со адреса на живеење
село Жидилово Крива Паланка, вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. Се разрешува лицето Раде Димитровски со адреса на живеење ул.„8-ми
Октомври“ бр.20 Крива Паланка поранешен вработен во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка
од местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0962 , поради
престанок на работниот однос поради пензионирање, а за заменик член на избирачкиот
одбор за избирачкото место број 0962 се именува лицето Игор Велиновски со адреса на
живеење ул. „Моша Пијаде“ Крива Паланка, вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Катерина Јакимовска со адреса на живеење с. Жидилово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

5. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Верче Цветановска со адреса на живеење с. Жидилово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

6. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Добри Стевановски со адреса на живеење с. Жидилово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

7. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Далибор Јовановски со адреса на живеење с. Жидилово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Бр. 10 страна 479 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 152/1

од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0963

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Зоран Стојчевски со адреса на живеење с. Кркља Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________
2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Цане Крстевски со адреса на живеење с. Кркља Крива Паланка.

своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Љубен Ристовски со адреса на живеење с. Кркља Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Веско Ѓорѓиевски со адреса на живеење с. Кркља Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Бр. 10 страна 480 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 141/2
од 07.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 07.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0963

1. Се разрешува лицето Љупчо Јакимовски со адреса на живеење ул.„Херој
Карпош“ бр.25 Крива Паланка вработен во УХМР Скопје од местото член на избирачкиот
одбор за избирачкото место број 0963, поради отсуство потврдено од работодавецот, а за
член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0963 се именува лицето Томе
Миленковски со адреса на живеење ул.„Биљино“ бр.21 Крива Паланка, вработен во ЈЗУ
Здравствен Дом Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 07.12.2016 г.
( место и датум )

МП

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 481 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 153/1

од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0964

1. Се разрешува лицето Ивана Стоименовска Цветановска со адреса на живеење
ул.„Ристена Гоговска“ бр.37 Крива Паланка поранешен вработен во ООУ „Илинден“ Крива
Паланка од местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0964 ,
поради престанок на работниот однос, а за заменик член на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0964 се именува лицето Векија Ѓорѓиевска со адреса на живеење
ул. „Свети Јоаким Осоговски“ бр.204 Крива Паланка, вработен во ЈЗУ „Здравствен дом“ Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Миле Давидовски со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Делчо Митев со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Стојан Илиевски со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јадранка Јовановска со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 482 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Душко Арсовски
М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 153/2

од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0964

1. Се разрешува лицето Татјана Стојевиќ со адреса на живеење ул.„Горан
Стојановски“ бр.37 Крива Паланка поранешна вработена во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива
Паланка од местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0964 , поради
престанок на работниот однос, а за член на избирачкиот одбор за избирачкото место број
0964 се именува лицето Горица Стеванова со адреса на живеење ул. „Херој Карпош“ бр.9/5
Крива Паланка, вработена во Општина Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 153/3

од 28.11.2016 г.

Бр. 10 страна 483 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 28.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0964

1. Се врши исправка на Решението број 10 – 153/1 од 08.11.2016 г. врз основа на Барање за
исправка на грешка бр. 10-212/1 од 25.11.2016 г. поднесено од ОК ВМРО ДПМНЕ Крива Паланка , во делот на
точка 5 : на местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јадранка Јовановска со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка , треба да стои:
5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Горданка Јовановска со адреса на живеење с. Борово Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 28.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 154/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0965

1.На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Драганче Ѓоргиевски со адреса на живеење с. Мождивњак Крива Паланка.
Бр. 10 страна 484 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Елена Максимовска со адреса на живеење с. Мождивњак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Раде Крстевски со адреса на живеење с. Мождивњак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Блаже Ристовски со адреса на живеење с. Мождивњак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 155/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0966

Бр. 10 страна 485 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. Се разрешува лицето Добринка Петковска со адреса на живеење с. Мождивњак
Крива Паланка поранешен вработен во ЈЗУ „Здравствен дом“ Крива Паланка од местото
заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0966 , поради престанок на
работниот однос одење во пензија , а за заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото
место број 0966 се именува лицето Лиле Николовска со адреса на живеење нас. „Домачки
дол“ бр.67 Крива Паланка, вработен во ЈЗУ „Здравствен дом“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. Се разрешува лицето Блаже Петковски со адреса на живеење с. Мождивњак
Крива Паланка поранешен вработен во ЈЗУ „Здравствен дом“ Крива Паланка од местото
заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0966 , поради престанок на
работниот однос одење во пензија , а за заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото
место број 0966 се именува лицето Валентин Ангеловски со адреса на живеење нас.
„Илинденска“ бб Крива Паланка, вработен во ОЈУ ДГ „Детелинка“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Љупчо Јосимовски со адреса на живеење с. Длабочица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4.На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Лидија Петровска со адреса на живеење с. Длабочица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

5. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Стоимен Петровски со адреса на живеење с. Длабочица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

6. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Тони Петковски со адреса на живеење с. Длабочица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 486 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 156/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0967

1. Се разрешува лицето Митко Каранфиловски со адреса на живеење ул.„Херој
Карпош“ бр.118 Крива Паланка поранешен вработен во Општина Ранковце од местото
претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0967 , поради негов избор во
Општинската Изборна Комисија во Крива Паланка, а за претседател на избирачкиот одбор за
избирачкото место број 0967 се именува лицето Мартин Стефановски со адреса на живеење
ул. „Браќа Миладиновци“ бр.4 Крива Паланка, вработен во ООУ „Вера Циривири
Трена“ Скопје.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Стоимен Јовановски со адреса на живеење с. Тл`минци Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Маја Стојановска со адреса на живеење с. Тл`минци Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Кире Стојчевски со адреса на живеење ул. „17-та МУБ“ бр.28 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Ратка Стојановска со адреса на живеење с. Тл`минци Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Бр. 10 страна 487 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 157/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0968

1. Се разрешува лицето Јованче Станојковски со адреса на живеење ул. „Свети
Јоаким Осоговски“ бр. 228 Крива Паланка поранешен вработен во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива
Паланка од местото претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 ,
поради престанок на работниот однос од причина смрт на лицето, а за претседател на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 се именува лицето Оливер Златковски
со адреса на живеење
ул. „Илинденска“ бр.39 Крива Паланка, вработен во ООУ
„Илинден“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. Се разрешува лицето Трајанка Трајковска со адреса на живеење
ул.„Илинденска“ бб Крива Паланка поранешен вработен во НУ Центар за култура Крива
Паланка од местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 ,
поради престанок на работниот однос заминување во пензија, а за заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 се именува лицето Маја Ѓорѓиевска со
адреса на живеење
ул. „Ристена Гоговска“ бр.24 Крива Паланка, вработена во ООУ
„Христијан Тодоровски Карпош“ Ранковце.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

Бр. 10 страна 488 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Горан Арсовски со адреса на живеење с. Нерав Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Срба Трајчевски со адреса на живеење с. Нерав Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

5. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Дивна Станојковска со адреса на живеење с. Нерав Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

6. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Станаил Петровски со адреса на живеење с. Нерав Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 157/2
од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0968

Бр. 10 страна 489 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. Се разрешува лицето Трајанка Трајковска со адреса на живеење
ул.„Илинденска“ бб Крива Паланка поранешен вработен во НУ Центар за култура Крива
Паланка од местото заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 ,
поради престанок на работниот однос заминување во пензија, а за заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968 се именува лицето Надица Стојановска
со адреса на живеење
ул. „Вера Јоциќ“ бр.42 Крива Паланка, вработена во ООУ
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 157/3
од 29.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 29.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0968

1. Се разрешува лицето Срба Трајчевски со адреса на живеење с. Нерав од местото
член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968, поради лични и
оправданипричини привремена работа во странство за што е поднесено Известување од ОК
ВМРО ДПМНЕ бр. 10 – 223/1 од 29.11.2016 г. , а за член на избирачкиот одбор за избирачкото
место број 0968 се именува лицето Денис Ивановски со адреса на живеење с. Нерав .
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

Бр. 10 страна 490 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 29.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 158/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0969

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Ставре Алексовски со адреса на живеење с. Огут Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Слаѓан Ивановски со адреса на живеење с. Огут Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Игор Додевски со адреса на живеење ул.„Никола Тесла“ бр.115 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Александар Ѓорѓиевски со адреса на живеење с. Огут Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________
Бр. 10 страна 491 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 159/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0970

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Блажа Стефановски со адреса на живеење с. Метежево Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Иле Јакимовски со адреса на живеење с. Метежево Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Борче Стефановски со адреса на живеење с. Метежево Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Стојадин Петровски со адреса на живеење с. Метежево Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Бр. 10 страна 492 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 160/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0971

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Слободан Ристовски со адреса на живеење ул.„Ратко Минев“ бр.48 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Силвана Петровска со адреса на живеење с. Габар Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Славе Јакимовски со адреса на живеење с. Габар Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Слободан Лековски со адреса на живеење с. Габар Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________
Бр. 10 страна 493 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 161/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0972

1. Се разрешува лицето Валентина Ангеловска со адреса на живеење ул.„Свети
Јоаким Осоговски“ бр.73/6 Крива Паланка вработена во Општина Крива Паланка од местото
заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0972, поради нејзин
избор во Општинска Изборна Комисија Крива Паланка, а за заменик претседател на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0972 се именува лицето Даница Младеновска
со адреса на живеење ул. „Браќа Миладиновци“ бр.5 Крива Паланка, вработен во ООУ
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Гоце Јакимовски со адреса на живеење ул.„Гоце Делчев“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Зоран Стојановски со адреса на живеење с. Осиче Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________
Бр. 10 страна 494 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Мијалче Стаменковски со адреса на живеење ул. „ Свети Јоаким Осоговски“ бр.151 / 33 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Веселин Стојев со адреса на живеење с. Осиче Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

( место и датум )

Душко Арсовски
______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 161/2
од 30.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 30.11.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0972

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се разрешува лицето
Гоце Јакимовски со адреса на живеење ул.Гоце Делчев бб, а се именува за член лицето Љупчо Стоевски од с.
Осиче Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________
Бр. 10 страна 495 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

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

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

во Крива Паланка 30.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 161/3
од 02.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 02.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0972

1. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се
разрешува лицето Мијалче Стаменковски со адреса на живеење ул.Св. Јоаким Осоговски “бр.151/33, а се
именува за заменик член лицето Стефан Ристовски од ул. Херој Карпош“ бр. 60 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 496 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 02.12.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 161/4
од 08.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.12.2016 , го донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0972

1. Во Решението за лицето Христина Ивановска со адреса на живеење ул. „Борис
Кидрич“ бр. 39 Крива Паланка вработена во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка
именувана на место член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0972 , поради
промена на презимето по основ на брак, треба да стои Христина Ивановска Димитровска
со адреса на живеење ул. „Партизанска“ бр.78 Крива Паланка, вработена во ООУ „Јоаким
Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.12.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Бр. 10 страна 497 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 162/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0973

1. Се разрешува лицето Методи Додевски со адреса на живеење с. Градец Крива
Паланка вработен во Општина Крива Паланка од местото претседател на избирачкиот одбор
за избирачкото место број 0973, поради негов избор во Општинска Изборна Комисија Крива
Паланка, а за претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0973 се именува
лицето Орце Младеновски со адреса на живеење ул. „Вардарска“ бр.25 Крива Паланка,
вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Слободан Филиповски со адреса на живеење с.Градец Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Јоско Јакимовски со адреса на живеење с.Градец Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Боби Митровски со адреса на живеење с.Градец Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Стојан Стојановски со адреса на живеење с.Градец Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 498 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 163/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0974

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Стојадин Милковски со адреса на живеење ул.„Илинденска“ бр.32 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Ванче Доневски со адреса на живеење с. Трново Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Смиле Давидовски со адреса на живеење ул.„Ристена Гогова“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Станоја Атанасовски со адреса на живеење с.Трново Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 499 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 164/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0975

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Игор Ѓоргиевски со адреса на живеење ул. „Крушевска“ бр.6 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Мирче Павловски со адреса на живеење с. Киселица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Борис Алексовски со адреса на живеење с. Киселица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Свето Павловски со адреса на живеење с. Киселица Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 500 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 165/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0976

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Драги Анѓеловски со адреса на живеење с. Дубровница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Слаѓана Дејановска со адреса на живеење с. Дубровница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Горица Димитровска со адреса на живеење с. Дубровница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Сунчица Цветковска со адреса на живеење с. Дубровница Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

Бр. 10 страна 501 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 165/2
од 07.12.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 07.12.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0976

1. Се разрешува лицето Жаклина Цековска со адреса на живеење ул.Пролетерска
бр.30 Крива Паланка вработена СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка од местото претседател на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0976, поради здравствени причини, а за
претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0976 се именува лицето
Елизабета Станоевска со адреса на живеење ул.„Кочо Рацин“ бр.46 Крива Паланка,
вработена во ОЈУДГ„Детелинка“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 07.12.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 502 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 166/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0977

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Раде Цветковски со адреса на живеење ул. „Чупино Брдо“ бр.8 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Миле Стоилковски со адреса на живеење с. Мала Црцорија Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Сашко Митковски со адреса на живеење с. Мала Црцорија Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Зоран Стојчевски со адреса на живеење с. Мала Црцорија Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Бр. 10 страна 503 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Деловоден број 10 – 166/2
од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0977

1. Се разрешува лицето Ема Јовановска Вучковска со адреса на живеење
ул.„Св.Јоаким Осоговски“ бр.36 Крива Паланка вработена во ООУ „Илинден“ Крива Паланка
од местото заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0968,
поради оправдано отсуство, а за заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото
место број 0968 се именува лицето Сашка Младеновска со адреса на живеење ул.„Наско
Тамбурков“ бр.93 Крива Паланка, вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 167/2
од 24.11.2016г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0978

Бр. 10 страна 504 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

1. Се разрешува лицето Мимоза Величковска со адреса на живеење ул.„Наско
тамбурков“ бр.64 Крива Паланка вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка од
местото претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0978, поради
породилно боледување, а за претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број
0978 се именува лицето Нела Стојчевска со адреса на живеење ул.„Климент
Охридски“ бр.13 Крива Паланка, вработена во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош “ Ранковце.
своерачен потпис на новоименуваниот претседател

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка24.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 168/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0979

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Гоце Станојковски со адреса на живеење с. Крстов Дол Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Цоне Ѓошевски со адреса на живеење ул.„Моша Пијаде“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

Бр. 10 страна 505 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

3. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Даниела Митовска со адреса на живеење с. Крстов Дол Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

4. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Цветан Ивановски со адреса на живеење ул.„Партизанска“ бр.5 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 169/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0980

1.Се разрешува лицето Далибор Стоилковски со адреса на живеење
ул.„Партизанска“ бр.2 Крива Паланка поранешен вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива
Паланка од местото член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0980 , поради
престанок на работниот однос, а за член на избирачкиот одбор за избирачкото место број
0980 се именува лицето Драге Ѓорѓиевски со адреса на живеење с. Подржикоњ Крива
Паланка, вработен во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка.
Бр. 10 страна 506 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Срѓан Стефановски со адреса на живеење ул.„Свети Јоаким Осоговски“ бр.77 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Горанчо Цветковски со адреса на живеење с. Подржикоњ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Данчо Алексовски со адреса на живеење с. Подржикоњ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Јулија Станојковска со адреса на живеење с. Подржикоњ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 169/2
од 24.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 24.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Бр. 10 страна 507 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0980

1. Се разрешува лицето Леванта Маџовска со адреса на живеење
ул.„Партизанска“ бр.42 Крива Паланка вработена во ООУ „Илинден“ Крива Паланка од
местото заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0980, поради
здравствени причини, а за заменик претседател на избирачкиот одбор за избирачкото место
број 0980 се именува лицето Марина Стојчева со адреса на живеење ул.„Климент
Охридски“ бр.2 Крива Паланка, вработена во ООУ „Илинден“ Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

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

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

во Крива Паланка 24.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Деловоден број 10 – 170/1
од 08.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 08.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА)

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0981

1. Се разрешува лицето Љубица Ѓорѓиевска со адреса на живеење ул.„“ бр. Крива
Паланка поранешен вработен во ООУ „“ Крива Паланка од местото заменик член на
избирачкиот одбор за избирачкото место број 0981 , поради престанок на работниот однос
пензионирање, а за заменик член на избирачкиот одбор за избирачкото место број 0981 се
именува лицето Јаготка Кљаиќ со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка, вработена во
ЈЗУ „Здравствен дом“ Крива Паланка.
Бр. 10 страна 508 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

2. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува лицето :
Милан Ангеловски со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

3. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се именува
лицето : Митко Николовски со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

4. На местото заменик член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија СДСМ се именува
лицето : Билјана Петровска со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

5. На местото заменик - член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
именува лицето : Александар Велковски со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот заменик-член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

во Крива Паланка 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски

( место и датум )

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
______________________________

Деловоден број 10 – 170/2
од 21.11.2016 г.
Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската
изборна комисија Крива Паланка на 21.11.2016 , го донесе следното
(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА

Бр. 10 страна 509 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ

0981

1. На местото член на избирачкиот одбор предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ се
разрешува лицето Митко Николовски со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка, а се именува лицето
Грозде Јовановски со адреса на живеење с. Луке Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот член

_____________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на
општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

во Крива Паланка 21.11.2016 г.
( место и датум )

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсовски
______________________________________

ЧЛЕНОВИ

1. Билјана Цветковска Тасевска ______________________________
2. Митко Каранфиловски
_______________________________
3. Валентина Ангеловска
______________________________
4. Александар Ангелов
_______________________________

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка до Државната изборна комисија на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0938

На местото на член во избирачкиот одбор 0938 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува лицето Нада Додевска, со место на живеење ул. „Партизанска“ бр.17 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член на предлог од политичката партија СДСМ се именува лицето Веселин
Стојановски, со место на живеење ул. „Партизанска“ бб, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Бр. 10 страна 510 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

На местото на член во избирачкиот одбор 0938 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Милентија Димчов, со место на живеење ул. „Партизанска“ бр.94 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член на предлог од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето
Драганчо Миленковски , со место на живеење ул. „Партизанска“ бр.4/25, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-124/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 05.12 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0938

Во Решението за лицето Милена Станојковска со адреса на живеење вработена во општина Крива
Паланка именувана за претседател на избирачки одбор за избирачко место број 0938, поради промена на
презиме по основ на брак, треба да стои Милена Божовска со адреса на живеење ул.Моша Пијаде бр.2/22 Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 511 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-124/2
Во Крива Паланка 05.12 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка до Државната изборна комисија на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0939

На местото на член во избирачкиот одбор 0939 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува лицето Ивица Илиев, со место на живеење ул. „Моша Пијаде “ бр.2/15 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член на предлог од политичката партија СДСМ се именува лицето Снежана
Петрова, со место на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр. 6, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0939 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Далибор Костадиновски, со место на живеење ул. „Ристена Гогова“ бр. 29 Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член на предлог од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Драги
Пејчиновски , со место на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр.62, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 512 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-125/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов _______________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка до Државната изборна комисија на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0940

Од местото на заменик претседател во избирачкиот одбор 0940 се разрешува Александар Ангелов
поради именување на местото член во ОИК Крива Паланка , а на местото заменик претседател во избирачкиот
одбор 0940 се именува лицето Глигор Цветковски, со место на живеење ул. „Никола Тесла“ бб Крива
Паланка вработен во Центар за култура – национална установа, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Од местото на член во избирачкиот одбор 0940 се разрешува Оливер Стојановски поради именување
на местото замени член во ОИК Ранковце, а на местото член во избирачкиот одбор 0940 се именува лицето
Бранко Велиновски, со место на живеење ул. „Домачки Дол“ бр.6 Крива Паланка вработен во Општина Крива
Паланка..
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Сашко Ѓеоргиевски, со место на живеење ул. „8 ми Септември“ бр.2/12 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Орце Станоевски , со место на живеење нас. Домачки Дол, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
Бр. 10 страна 513 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

На местото на член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Емилија Ангеловска, со место на живеење ул. „Домачки Дол“ бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Мимоза Тасевска , со место на живеење ул. „* ми Септември“ бр.36/9, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-126/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка до Државната изборна комисија на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0941

На местото на член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Гроздан Младенов, со место на живеење ул. „Никола Тесла“ бр. 125 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0940 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Горан Илиевски , со место на живеење с. Дрење, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
Бр. 10 страна 514 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

На местото на член во избирачкиот одбор 0941 на предлог од страна на политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ се именува лицето Љупчо Митовски, со место на живеење ул. „8-ми Септември“ бр.9 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0941 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Суза Павловска, со место на живеење село Киселица, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-127/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0942

Од местото на претседател во избирачкиот одбор 0942 се разрешува Лаура Стоименовска поради
здраствени причини, а на местото претседател во избирачкиот одбор 0942 се именува лицето Фросина
Митовска Стефановска, со место на живеење ул. „8 ми Октомври бр.133 Крива Паланка вработен во ЈЗУ ЗД –
Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0942 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Миле Марковски, со место на живеење ул. „8 ми Октомври“ бр. 68 Крива Паланка.
Бр. 10 страна 515 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0942 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Златко Пешевски , со место на живеење ул. 8 ми Октомври бр. 78, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0942 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Светлана Тасевска, со место на живеење ул. „8-ми Октомври“ бр.121 Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0942 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Саше Величковски , со место на живеење ул. „8-ми Октомври“ бр.162, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-128/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0942

Бр. 10 страна 516 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Од местото на претседател во избирачкиот одбор 0942 се разрешува Лаура Стоименовска поради
здраствени причини, а на местото претседател во избирачкиот одбор 0942 се именува лицето Елена
Митровска, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр.70 Крива Паланка вработен во МЗСПП – Скопје
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-128/2
Во Крива Паланка 25. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0943

На местото на член во избирачкиот одбор 0943 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Трајче Петковски, со место на живеење ул. „Илинденска“ бр. 25 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0943 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Благоја Лековски , со место на живеење ул. Илинденска бр. 42, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
На местото на член во избирачкиот одбор 0943 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Клара Стевановска, со место на живеење ул. „Свети Jоаким Осоговски“ бр.151/17
Крива Паланка.
Бр. 10 страна 517 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0943 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Кристијан Станојковски , со место на живеење ул. „Свети Jоаким
Осоговски“ бр.228, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-129/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов _______________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0944

Од местото на член во избирачкиот одбор 0944 се разрешува Сузана Давидовска поради оправдано
отсуство, а на местото член во избирачкиот одбор 0944 се именува лицето Јасминка Стојчевска, со место на
живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр.162 Крива Паланка вработен во ЈЗУ ЗД – Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0944 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Огњан Груевски, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр. 182/16 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
Бр. 10 страна 518 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0944 на предлог од политичката партија СДСМ се

именува лицето Марија Давитковска , со место на живеење ул. Прохор Пчински бр. 18, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
На местото на член во избирачкиот одбор 0944 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Сузе Јакимовска, со место на живеење ул. „Јане Сандански“ бр.43 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0944 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Весна Стојановска , со место на живеење ул. „Прохор Пчињски“ бр.16, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-130/1
Во Крива Паланка 09. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0944

Од местото на заменик претседател во избирачкиот одбор 0944 се разрешува Сузана Давидовска
поради оправдано отсуство, а на местото заменик претседател во избирачкиот одбор 0944 се именува лицето
Јасминка Стојчевска, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр.162 Крива Паланка вработен во ЈЗУ
ЗД – Крива Паланка.
Бр. 10 страна 519 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-130/1
Во Крива Паланка 09. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0945

На местото на член во избирачкиот одбор 0945 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Дане Митровски, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр. 104 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0945 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Методија Величковски , со место на живеење ул. Иво Лола Рибар бр. 62, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0945 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Снежана Стојановска, со место на живеење ул. „Свети Јоаким Осоговски“ бр.88
Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Бр. 10 страна 520 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0945 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Елизабета Станојковска , со место на живеење ул. „Единство“ бр.50, Крива
Паланка.

своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-131/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0945/1

На местото на член во избирачкиот одбор 0945/1 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Данче Стефановски со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр. 75 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0945/1 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Ирена Цветковска , со место на живеење ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 69/8, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0945/1 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Анета Митевска - Васева, со место на живеење ул. „Јане Јакимовски“ бр.8 Крива
Паланка.
Бр. 10 страна 521 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0945/1 на предлог од страна на политичката партија

ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Габриел Демиров , со место на живеење ул. „Единство“ бр.40, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-132/1
Во Крива Паланка 08. 112016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Крива
Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0946

Од местото на член во избирачкиот одбор 0946 се разрешува Наташа Младеновска поради породилно
боледување, а на местото член во избирачкиот одбор 0946 се именува лицето Снежана Стојановска, со место
на живеење ул. „Македонска“ бр. 1 Крива Паланка вработена во Општина Крива Паланка..
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0946 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Рушка Митовска со место на живеење ул. „МУБ“ бр. 36 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Бр. 10 страна 522 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0946 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Стевчо Стефановски , со место на живеење ул. Гоце Делчев бб, Крива Паланка.

своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0946 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Габриела Маџовска, со место на живеење ул. „Гоце Делчев“ бр.1/4 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0946 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Светлана Георгиевска , со место на живеење ул. „Гоце Делчев“ бб, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-133/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Крива
Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0946/1

Од местото на член во избирачкиот одбор 0946/1 се разрешува Душко Стамболиски поради
пензионирање како вработен во ЈП „Комуналец“ Крива Паланка, а на местото член во избирачкиот одбор 0946/1
се именува лицето Бранко Тодоровски, со место на живеење ул. „Свети Јоаким Осоговски “ бр.49 Крива
Паланка вработен во УД „Боро Менков“ Крива Паланка.
Бр. 10 страна 523 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0946/1 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Игор Бошковски, со место на живеење ул. „Гоце Делчев“ бр. 41 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0946/1 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Марјанчо Јакимовски , со место на живеење ул. Гоце Делчев бр. 28, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0946/1 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Тони Ангеловски, со место на живеење ул. „Наско Тамбурков“ бр.2 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0946/1 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Валентина Димитровска , со место на живеење ул. „17 та бригада“ бр.23, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-134/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________

Бр. 10 страна 524 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0947

На местото на член во избирачкиот одбор 0947 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Валентина Димитрова, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр. 20 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0947 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Жаклина Димитровска , со место на живеење ул. Климент Охридски бр. 85, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0947 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Марија Гоговска, со место на живеење ул. „Вера Јоциќ“ бр.23 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0947 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Наталија Милковска , со место на живеење ул. „Вера Јоциќ“ бр.1, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-135/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________

Бр. 10 страна 525 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0947/1

Од местото член во избирачкиот одбор 0947/1 се разрешува Душко Арсовски поради именување за
претседател на ОИК Крива Паланка, а на местото член во избирачкиот одбор 0947/1 се именува лицето Миле
Митровски, со место на живеење ул. „Климент Охридски “ бр.98 Крива Паланка вработен во ООУ „Јоаким
Крчовски“ Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0947/1 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Добре Цековски, со место на живеење ул. „Наско Тамбурков“ бр. 8 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0947/1 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Љупчо Ангеловски , со место на живеење ул. Наско Тамбурков бр. 32, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0947/1 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Јадранка Стаменковска, со место на живеење ул. „Климент Охридски“ бр.10 Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0947/1 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Драгана Димитровска , со место на живеење ул. „Вера Јоциќ“ бр.5, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр. 10 страна 526 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
Бр.10-136/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Крива
Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0948

На местото на член во избирачкиот одбор 0948 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Ненад Славов, со место на живеење ул. „Ацо Шопов“ бр. 34 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0948 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Деан Цветановски , со место на живеење ул. Пере Тошев бр. 70, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0948 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Добринка Ѓеорѓиевска, со место на живеење ул. „Пере Тошев“ бр.54 Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0948 на предлог од страна на политичката партија
ВМРО-ДПМНЕ се именува лицето Лилјана Миленковска , со место на живеење ул. „Биљино“ бр.21, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 527 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската

изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-137/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Крива
Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0949

Од местото член во избирачкиот одбор 0949 се разрешува Александар Маџовски поради престанок
на работен однос во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка, а на местото член во избирачкиот одбор 0949 се
именува лицето Жарко Ангеловски, со место на живеење ул. „Херој Карпош “ бр.9/1 Крива Паланка вработен
во ООУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0949 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Ранко Ангеловски, со место на живеење ул. „Херој Карпош“ бр. 31/7 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0949 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Радојко Стојановски , со место на живеење ул. Херој Карпош бр. 37, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0949 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Тања Давитковска, со место на живеење ул. „Херој Карпош“ бр.126 Крива Паланка.
Бр. 10 страна 528 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0949 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Цветко Стојковски , со место на живеење ул. „Херој Карпош“ бр. 31/4 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-138/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0949а

Во Решението за лицето Елена Станковска со адреса на живеење ул. Херој Карпош бр. 166 Крива
Паланка вработена во Општина Крива Паланка именувана на место заменик претседател на избирачки одбор за
избирачко место број 0949, поради промена на презимено по основ на брак, треба да стои Елена Христовска со
адреса на живеење ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 137, вработена во Општина Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 529 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното
лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската
изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-138/2
Во Крива Паланка 28. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Крива
Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0950

Од местото заменик претседател во избирачкиот одбор 0950 се разрешува Билјана Цветковска
Тасевска поради именување за член во ОИК Крива Паланка, а на местото заменик претседател во избирачкиот
одбор 0950 се именува лицето Бранкица Станковска, со место на живеење ул. „Ратко Минев “ бр.15 Крива
Паланка вработена во ОЈУ „Детелинка“ ДГ Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Од местото член во избирачкиот одбор 0950 се разрешува Ангелчо Ристовски поради престанок на
работен однос во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, а на местото член во избирачкиот одбор 0950 се именува
лицето Ненад Петровски, со место на живеење ул. „Ратко Минев“ бр.84 Крива Паланка вработен во ООУ
„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0950 на предлог од страна на политичката партија СДСМ се
именува Раде Лековски, со место на живеење ул. „Ратко Минев“ бр. 103 Крива Паланка .
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0950 на предлог од политичката партија СДСМ се
именува лицето Тони Атанасовски , со место на живеење ул. Ратко Минев бр. 74, Крива Паланка.
Бр. 10 страна 530 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на член во избирачкиот одбор 0950 на предлог од страна на политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Елена Антовска, со место на живеење ул. „Ратко Минев“ бр.14 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

На местото на заменик член во избирачкиот одбор 0950 на предлог од политичката партија ВМРОДПМНЕ се именува лицето Јане Стојмировски , со место на живеење ул. „Ратко Минев“ бр. 143 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-139/1
Во Крива Паланка 08. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 05.12 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0953

Во Решението за лицето Стојанка Маџовска со адреса на живеење с.Мождивњак Крива Паланка
вработена во општина Крива Паланка именувана за претседател на избирачки одбор за избирачко место број
0953, поради промена на презиме по основ на брак, треба да стои Стојанка Маџовска Максимовска со адреса на
живеење с.Мождивњак Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________
Бр. 10 страна 531 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното

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

Бр.10-142/4
Во Крива Паланка 05.12 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

______________________________________

М.П.

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов _______________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 08. 11 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0956

Во Решението за лицето Елена Тодоровска со адреса на живеење ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 49 Крива
Паланка вработена во СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка именувана на место член на избирачки одбор за
избирачко место број 0956, поради промена на презимено по основ на брак, треба да стои Елена Ѓорѓиевска со
адреса на живеење ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 148, вработена во Општина Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-145/2
Во Крива Паланка 28. 11 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

Бр. 10 страна 532
ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

„СЛ.
М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 05.12 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0971

Во Решението за лицето Адријана Димитрова со адреса на живеење ул. Св.Јоаким Осоговски бр. 20
Крива Паланка вработена во ООУ Илинден именувана на член на избирачки одбор за избирачко место број 0971,
поради промена на презимето по основ на брак, треба да стои Адријана Додевска со адреса на живеење
ул.Никола Тесла бр.115, вработена во ООУ Илинден..
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-160/2
Во Крива Паланка 05.12 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 05.12 2016 г. го донесе следното

Бр. 10 страна 533 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0972

Во Решението за лицето Адријана Димитрова со адреса на живеење ул. Св.Јоаким Осоговски бр. 20

Крива Паланка вработена во ООУ Илинден именувана на член на избирачки одбор за избирачко место број 0972,
поради промена на презимето по основ на брак, треба да стои Адријана Додевска со адреса на живеење
ул.Никола Тесла бр.115, вработена во ООУ Илинден..
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-161/4
Во Крива Паланка 05.12 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________

ЧЛЕНОВИ
1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________
Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија
Крива Паланка на 05.12 2016 г. го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 0977

Во Решението за лицето Сузана Стоименовска со адреса на живеење ул.8-ми Септември бб Крива
Паланка вработена во НУ Центар за култура Крива Паланка именувана на член на избирачки одбор за избирачко
место број 0977, поради техничка грешка во нејзиното презиме, треба да стои Сузана Стоилковска со адреса на
живеење ул.8-ми Септември бб.
своерачен потпис на новоименуваниот

______________________________________________________

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило
на општината Крива Паланка и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
Бр. 10 страна 534 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 09.12.2016 год.
ПРАВНА ПОУКА:

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

Бр.10-166/3

Во Крива Паланка 05.12 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Душко Арсoвски

М.П.

______________________________________
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1. Билјана Цветковска Тасевска ____________________
2. Митко Каранфиловски __________________________
3. Валентина Ангеловска __________________________
4. Александар Ангелов __________________________

_______________________________
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