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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za Lokalna Samouprava 

(Slu`ben  Vesnik na RM br.5 /02 ) i ~len 24 stav 1  to~ka 23 od Statutot na 
Op{tina \or~e Petrov (Slu`ben Glasnik na Op{tina \or~e Petrov br.5/2006), 
Gradona~alnikot na Op{tina \or~e Petrov donese 
 
 
 

RE[ENIE 
Za objavuvawe na Re{enie za propi{uvawe na obrascite za sproveduvawe na 

Referendumot za voveduvawe na samopridones na del od podra~jeto na 
Op{tina \or~e Petrov, obrascite i Re{enija za imenuvawe  

na pretsedatel i ~lenovi na izbira~ki odbori  
 
 
 
 

Se objavuvaat Re{enieto za propi{uvawe na obrascite za sproveduvawe na 
Referendumot za voveduvawe na samopridones na del od podra~jeto na Op{tina 
\or~e Petrov od broj 1 do broj 5, obrascite od broj 1 do broj 5 i Re{enijata za 
imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na izbira~ki odbori za izbira~kite mesta 
broj : 2587, 2588, 2589, 2590 i 2591, doneseni od strana na Op{tinskata izborna 
komisija \or~e Petrov. 
 
 
 
 
 

Broj 08-26/1                                                 GRADONA^ALNIK NA                                          
od 05.01.2007 godina                            OP[TINA \OR^E PETROV 
Skopje                                                          Sokol Mitrovski  s.r. 
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Врз основа на член 43 став 1 алинеја 5 од Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 26 
декември 2006 година, донесе  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за пропишување на обрасците за спроведување на 

Референдумот  за воведување самопридонес 
на дел од подрачјето на Општината Ѓорче Петров 

 
1. Со ова Решение се утврдуваат обрасците број 1 до 5 обрасците за 

спроведување на Референдумот  за воведување самопридонес на дел од подрачјето 
на Општината Ѓорче Петров и тоа: 
 

-Записник за предавање на гласачкиот материјал од Општинската изборна 
комисија Ѓорче Петров, на Избирачкиот одбор за избирачко место број 
________(образец бр. 1); 

- Записник за утврдената состојба на просторијата за гласање, гласачкиот 
материјал и гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место број ______ 
(образец бр. 2); 

- Записник за гласање и сумирање на резултатите од гласањето на 
Избирачкото место број _________ (образец бр. 3 по член 47 и 48); 

- Записник за предавање на записникот за гласање и другиот гласачки 
материјал од Избирачкиот одбор за избирачкото место број _______,  на 
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров  (образец бр. 4); 

- Записник од Општинската изборна комисија Ѓорче Петров за спроведување 
на Референдумот и сумирање на резултатот (образец бр. 5). 

  
2. Како составен дел на ова Решение, ќе се објават во „Службен гласник на 

Општината Ѓорче Петров„ обрасците 1-5.  
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 

 Скопје                                                  Општинска изборна комисија Ѓорче Петров     
26 декември 2006 година                         Претседател    

      Елена Марковиќ  с.р. 
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           Образец   1 
 

З А П И С Н И К 
за предавање на гласачкиот материјал од Општинската изборна комисија Ѓорче 

Петров, на Избирачкиот одбор за избирачко место број _______________                             

 
Општинската изборна комисија Ѓорче Петров, на Избирачкиот одбор на 

избирачкото место број ______________ му го предаде следниот гласачки материјал: 
  1. ______________________________________________________ гласачки ливчиња за гласање со 
сериски броеви од _________________ до ________________, односно колку што има избирачи 
запишани во потврдениот изводот од избирачкиот список за тоа избирачко место; 
 
  2. _____________ кутии за гласање; 
 
  3. _____________ паравани за гласање; 
 
  4. ___________   печати со број на гласачкото место;   

    
  5. ____________ обрасци на записници за Избирачкиот одбор  
 
  6. ____________ потврден извод од Избирачки список за Избирачкото место број____ 
 
  7. ____________  графитно перниче; 
 
  8. __________   упатство за гласање; 
  

 9. Друг материјал за гласање ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Предавањето на гласачкиот материјал е завршено во ______________________ часот. 
 
во ________________________________________________  

на ________________________________________________  

                                              ((  ммеессттоо    ии    ддааттаа  ))  

 
     П Р И М И Л      М.П.   П Р Е Д А Л 
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л                    член на Општинската  
на  Избирачкиот  одбор              Изборна комисија 
________________________________________________              ________________________________________________  

             
Членови на Избирачкиот одбор: 
1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 
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           Образец   2 
 

З А П И С Н И К 
за утврдената состојба на просторијата за гласање, гласачкиот материјал и 

гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место број 
__________________________ 

 
 

Избирачкиот одбор се состана на 21.01.2007 година, во 06.00 часот,                                               

во состав: 
 

Претседател    __________________________ 

Членови: 1. __________________________  

                      2. __________________________  

 
Избирачкиот одбор ја прегледа просторијата за гласање, гласачкиот материјал 

и гласачките кутии и утврди дека просторијата за гласање и изборниот материјал се 
предадени со записник, а гласачките кутии се празни. 

 
Лицето од Избирачкиот одбор, ____________________________________________________________________________________    ги изнесе 

следните забелешки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 
 
 П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 на Избирачкиот одбор 
________________________________________________________________     

 
 
Членови на Избирачкиот одбор: 

1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 

21 јануари 2007 година 

Скопје 
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                                                                                                              Образец  3  
                                                                                                              (член 47и 48) 

 
З А П И С Н И К 

за гласање и сумирање на резултатите од гласањето  
на Избирачкото место број _________  

 
 

Избирачкиот одбор за избирачкото место број _____________ именуван со 
Решение број _______________ од Општинската изборна комисија Ѓорче Петров, во 
состав: 

 
Претседател: ______________________ 
Членови:        ______________________ 

                         ______________________ 
 

Избирачкиот одбор непосредно раководеше со гласањето кое започна во 
____________ часот и заврши во ___________ часот. 

 
Избирачкиот одбор обезбеди правилно, тајно и мирно гласање. 

 
Избирачкиот одбор на сите избирачи затекнати во објектот каде се гласа по 

затворањето на гласачкото место им овозможи да гласаат и гласањето е завршено 
во _________ часот. 

 
Избирачкиот одбор го прекина гласањето и поради тоа гласањето е 

продолжено од ______________ до ______________ часот, односно за онолку време за колку 
траел прекинот, но не подолго од три часа.  

 
Се наведуваат конкретните причини за евентуалниот прекин: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
По затворањето на гласачкото место бр. _______ Избирачкиот одбор пристапи 

кон сумирање на резултатите од гласањето при што утврди дека: 
 

1) Во изводот од Избирачкиот список се запишани вкупно ________ избирачи кои 
имаат право да гласаат на Избирачкото место број ____________. 

 
2) Од вкупно запишаните __________ избирачи според изводот од Избирачкиот 

список гласале _________ избирачи. 
 

  
 
 
 
3) Неупотребени гласачки ливчиња од кочанот на блокот со сериски број од  
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_______________ до _______________, за Избирачкото место бр. _______се  
 
________________________ гласачки  ливчиња. 
 
 
 4) Важечки гласачки ливчиња имало вкупно __________ . 
 
 5) Неважечки гласачки ливчиња имало вкупно ___________ . 
 

6) „ЗА“ гласале вкупно ________________ .    
 

7) „ПРОТИВ“ гласале вкупно __________________ . 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Во Скопје 

на 21 јануари 2007 година 

 
 
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 на Избирачкиот одбор 
________________________________________________________________     

 
 
Членови на Избирачкиот одбор: 
 
1. __________________________  
 
2. __________________________  

 
 
Доколку некој од членовите на Избирачкиот одбор не го потпише записникот, 

претседателот на Избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за не 
потпишување на записникот од членот на одборот: ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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          Образец  4 
 

ЗАПИСНИК 
за предавање на записникот за гласање и другиот гласачки материјал  

од Избирачкиот одбор за избирачкото место број ________________________________    
на Општинската изборна комисија Ѓорче Петров   

 
Избирачкиот одбор на избирачкото место број _______________ на Општинската 

изборна комисија Ѓорче Петров, на 21.01.2007 година, во _____ часот и го предаде 
следниот изборен материјал: 
 

1. Записник за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето на 
Референдумот во Гласачко место број __________________________ . 
 

2. __  неупотребени гласачки ливчиња во гласачкото место 
 
    број _________________ . 
 
3. ______________ неважечки гласачки ливчиња.  
 
4. ______________ важечки гласачки ливчиња.  
 
5.   Извод од Избирачки список за гласачкото место број; 

_________________  
 

6. __________ кутии за гласање; печатот со број на гласачкото место; ___________                      
и графитно перниче____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Општинската изборна комисија ги изнесе следните забелешки: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
21 јануари 2007 година  

Скопје 

          П Р И М И Л            М. П.   П Р Е Д А Л 
  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л          П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
на Општинската изборна комисија      на Избирачкиот одбор 
______________________________________________________________      ______________________________________________________________  

         
Членови на Општинската     Присутни членови на 
изборна комисија:         избирачкиот одбор  
1. ________________      1. ________________  

2. ________________      2. ________________ 

3. ________________      3. ________________ 

4. ________________   
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                                                                                                                  Образец 5 

   (член 51 и 52) 
 
 

ЗАПИСНИК 
од Општинската изборна комисија Ѓорче Петров  

за спроведување на Референдумот и сумирање на резултатот 
 
 

Општинската изборна комисија Ѓорче Петров во состав: 
 

Претседател    __________________________ 

Членови: 1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 
 

Општинската изборна комисија Ѓорче Петров, на 21 јануари 2007 година, до 
_____________ часот ги прими записниците од гласањето на Референдумот и 
целокупниот гласачки материјал од следните избирачки места: 

 
2587, 2588, 2589, 2590 i 2591 

 
Општинската изборна комисија со увид во записниците утврди дека: 
 
1) Во изводот од Избирачкиот список за овие гласачки места вкупно се 

запишани __________ избирачи.  
 
2) Согласно резултатите од записниците, гласале вкупно ________ гласачи, 

односно ____ % од вкупно запишаните избирачи. 
 
3) Неупотребени се вкупно _________________ гласачки  ливчиња. 

 
 4) Важечки гласачки ливчиња имало вкупно __________ . 
 
 5) Неважечки гласачки ливчиња имало вкупно ___________ . 
 

6) „ЗА“ гласале вкупно ________________ , односно ____ % .    
 

7) „ПРОТИВ“ гласале вкупно _________________, односно ____ % . 
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Според сумирањето на гласовите, Општинската изборна комисија Ѓорче 

Петров го констатира следниот резултат: 
 
1. На Референдумот гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани 

запишани во Избирачкиот список за избирачките места 2587, 2588, 2589, 2590 i 
2591. 

 
 2. На Референдумот  мнозинството од граѓаните кои гласале, го дале својот 

глас „ЗА“ и според член 41 од Законот за референдум и други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните, позитивно се изјасниле за прашањето: 

„Дали сте согласни да учествувате со сопствени средства во изградбата 
на фекалната канализациона мрежа во Вашето населено место“. 

 
3. Општинската изборна комисија Ѓорче Петров во рок определен со член 58 

од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните 
утврдува и објавува дека Референдумот е спроведен во согласност со закон, а на 
референдумското прашање граѓаните се изјасниле „ЗА“.  

 
 

во Скопје 

21 јануари 2007 година 
 
 
Општинска  изборна комисија 
        П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 ___________________________  

  
 

М. П.  
 
 
Членови на Општинската изборна комисија:      

 
1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 
Доколку некој од членовите на Општинската изборна комисија не го потпише 

записникот, претседателот на Општинската изборна комисија треба да ги наведе 
причините за не потпишување на записникот од членот на комисијата : 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Според сумирањето на гласовите, Општинската изборна комисија Ѓорче 

Петров го констатира следниот резултат: 
  

  
1. На Референдумот гласале помалку од половината од вкупниот број граѓани 

запишани во Избирачкиот список за избирачките места 2587, 2588, 2589, 2590 i 
2591 

 
2. Општинската изборна комисија Ѓорче Петров во рок определен со член 58 

од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните 
утврдува и објавува дека Референдумот е спроведен во согласност со закон, а 
бидејќи не се исполнети условите од член 41 од Законот, односно одзивот бил помал 
од половината од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список, 
Референдумот е неуспешен.  

 
 

во Скопје 

21 јануари 2007 година 
 
 
Општинска  изборна комисија 
        П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 ___________________________  

  
 

М. П.  
 
 
Членови на Општинската изборна комисија:      

 
1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 
Доколку некој од членовите на Општинската изборна комисија не го потпише 

записникот, претседателот на Општинската изборна комисија треба да ги наведе 
причините за не потпишување на записникот од членот на комисијата : 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

Според сумирањето на гласовите, Општинската изборна комисија Ѓорче 
Петров го констатира следниот резултат: 

 
1. На Референдумот гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани 

запишани во Избирачкиот список за избирачките места 2587, 2588, 2589, 2590 i 
2591. 

 2. На Референдумот  мнозинството од граѓаните кои гласале, го дале својот 
глас „ПРОТИВ“ и според член 41 од Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните, негативно се изјасниле за прашањето: 

„Дали сте согласни да учествувате со сопствени средства во изградбата 
на фекалната канализациона мрежа во Вашето населено место“. 

 
3. Општинската изборна комисија Ѓорче Петров во рок определен со член 58 

од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните 
утврдува и објавува дека Референдумот е спроведен во согласност со закон, а на 
референдумското прашање граѓаните се изјасниле „ПРОТИВ“.  

 
 

во Скопје 

21 јануари 2007 година 
 
Општинска  изборна комисија 
        П Р Е Т С Е Д А Т Е Л 
 ___________________________  

  
М. П.  

 
 
Членови на Општинската изборна комисија:      

 
1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 
Доколку некој од членовите на Општинската изборна комисија не го потпише 

записникот, претседателот на Општинската изборна комисија треба да ги наведе 
причините за не потпишување на записникот од членот на комисијата : 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Врз основа на член 43 став 1 алинеја 2 од Законот за референдум и други 

облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 3 јануари 
2007 година, донесе 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за именување претседател, членови и нивни заменици на 
Избирачкиот одбор за избирачкото место број   2587    

 
 

1. За претседател и членови на Избирачкиот одбор за спроведување на 
гласањето на Референдумот за воведување самопридонес 2007 година, за 
избирачкото место број    2587      се именуваат: 

 
Митровски Зоран, претседател, 
Димовски Јовица, заменик претседател 
Чубриновски Зоран, член 
Ѓоргиев Кцко, член 
Стојковиќ Јовица, заменик член 
Трајковски Игор, заменик член 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Ѓорче Петров“. 
 
 
 
3 јануари 2007 година 
Скопје 

Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров 
                                                                                         Претседател 
                                                                                      Елена Марковиќ  с.р. 
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Врз основа на член 43 став 1 алинеја 2 од Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 3 јануари 
2007 година, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за именување претседател, членови и нивни заменици на 
Избирачкиот одбор за избирачкото место број 2588      

 
 

3. За претседател и членови на Избирачкиот одбор за спроведување на 
гласањето на Референдумот за воведување самопридонес 2007 година, за 
избирачкото место број    2588       се именуваат: 

 
Мишевски Љупчо, претседател, 
Николовски Дејан, заменик претседател 
Кипријановска Дијана, член 
Стојчевски Зоран, член 
Станковски Игор, заменик член 
Ристевски Дејан, заменик член 

 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Ѓорче Петров“. 
 
 
 
3 јануари 2007 година 
Скопје 
 

Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров 
                                                                                         Претседател 
                                                                                      Елена Марковиќ  с.р. 
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Врз основа на член 43 став 1 алинеја 2 од Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 3 јануари 
2007 година, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за именување претседател, членови и нивни заменици на 
Избирачкиот одбор за избирачкото место број 2589      

 
 

5. За претседател и членови на Избирачкиот одбор за спроведување на 
гласањето на Референдумот за воведување самопридонес 2007 година, за 
избирачкото место број    2589       се именуваат: 

 
Боцевски Гоце, претседател, 
Лалевиќ Живко, заменик претседател 
Тасевски Мирко, член 
Блажевска Оливера, член 
Тренгоски Томислав, заменик член 
Ивица Стојковиќ, заменик член 

 
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Ѓорче Петров“. 
 
 
 
3 јануари 2007 година 
Скопје 
 

Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров 
                                                                                         Претседател 
                                                                                      Елена Марковиќ  с.р. 
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Врз основа на член 43 став 1 алинеја 2 од Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 3 јануари 
2007 година, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување претседател, членови и нивни заменици на 

Избирачкиот одбор за избирачкото место број 2590       
 
 

7. За претседател и членови на Избирачкиот одбор за спроведување на 
гласањето на Референдумот за воведување самопридонес 2007 година, за 
избирачкото место број    2590       се именуваат: 

 
Тодоровски Ивица, претседател, 
ТрпкоТрпковски, заменик претседател 
Ташковски Ѓорѓи, член 
Чакаловски Александар, член 
Џепиќ Јордан, заменик член 
Максимовиќ Власто, заменик член 

 
8. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Ѓорче Петров“. 
 
 
 
3 јануари 2007 година 
Скопје 
 

Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров 
                                                                                         Претседател 
                                                                                      Елена Марковиќ  с.р. 
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Врз основа на член 43 став 1 алинеја 2 од Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“ бр.81/05), 
Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров, на седницата одржана на 3 јануари 
2007 година, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за именување претседател, членови и нивни заменици на 
Избирачкиот одбор за избирачкото место број 2591       

 
 

9. За претседател и членови на Избирачкиот одбор за спроведување на 
гласањето на Референдумот за воведување самопридонес 2007 година, за 
избирачкото место број     2591     се именуваат: 

 
 Ристовски Воислав, претседател, 
Јаневски Јован, заменик претседател 
Спасова Лидија, член 
Трпевски Љупче, член 
Петрушевски Зоран, заменик член 
Стојчевска Сунчица, заменик член 

 
10. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Ѓорче Петров“. 
 
 
 
3 јануари 2007 година 
Скопје 
 

Општинската изборна комисија – Ѓорче Петров 
                                                                                         Претседател 
                                                                                      Елена Марковиќ  с.р. 
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__________________________________________________________ 
Izdava~: Op{tina \or~e Petrov 
Ureduva: Oddelenie za normativno-pravni raboti  
   i rabota so Sovetot  
ul.\or~e Petrov bb.tel.02/2039-307 ; 02/2039-308 
fah.  02/ 2033-309 
Tira`:50 primeroci 


