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Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на 

Република Македонија" бр.5/2002), а во врска со член од Изборниот законик (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 11/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и "Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.98/19 и 42/20) како и во согласност со Прирачникот на ДИК, надлежноста на 
ОИК е Решенијата за изменување на членови на ИО да ги објави во Службено гласило на 
општината и да се истакнат на огласната табала на општината или на видно место пред 
седиштето на ОИК Могила, Градоначалникот на Општина Могила донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на Решенија за изменување и дополнување на Решенија за формирање на ИО за 
ИМ во Општина Могила за Локални избори 2021 година 

 
1. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0181 Долна Чарлија, бр.11-25/2 од 11.09.2021 година; 
2. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0182 Ивањевци, бр.11-26/2 од 20.09.2021 година; 
3. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0183 Новоселани, бр.11-27/2 од 11.09.2021 година; 
4. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0184 Подино, бр.11-28/2 од 11.09.2021 година; 
5. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0184 Подино, бр.11-28/3 од 28.09.2021 година; 
6. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0184 Подино, бр.11-28/4 од 01.10.2021 година; 
7. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0185 Свето Тодори, бр.11-29/2 од 11.09.2021 година; 
8. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0185 Свето Тодори, бр.11-29/3 од 20.09.2021 година; 
9. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0186 Трновци, бр.11-30/2 од 11.09.2021 година; 
10. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0186 Трновци, бр.11-30/3 од 20.09.2021 година; 
11. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0187 Лознани, бр.11-31/2 од 28.09.2021 година; 
12. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0188 Долно Српци, бр.11-32/2 од 11.09.2021 година; 
13. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0189 Беранци, бр.11-33/2 од 28.09.2021 година; 
14. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0190 Вашарејца, бр.11-34/2 од 11.09.2021 година; 
15. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 

за избирачко место број 0190 Вашарејца, бр.11-34/3 од 20.09.2021 година; 
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16. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0191 Могила, бр.11-35/2 од 11.09.2021 година; 

17. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0191 Могила, бр.11-35/3 од 20.09.2021 година; 

18. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0191 Могила, бр.11-35/4 од 06.10.2021 година; 

19. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0192 Могила, бр.11-36/2 од 11.09.2021 година; 

20. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0192 Могила, бр.11-36/3 од 20.09.2021 година; 

21. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0215 Путурус, бр.11-39/2 од 11.09.2021 година; 

22. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0215 Путурус, бр.11-39/3 од 20.09.2021 година; 

23. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0216 Црничани, бр.11-40/2 од 11.09.2021 година; 

24. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0217 Будаково, бр.11-41/2 од 11.09.2021 година; 

25. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0217 Будаково, бр.11-41/3 од 20.09.2021 година; 

26. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0217 Будаково, бр.11-41/4 од 28.09.2021 година; 

27. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0218 Трап, бр.11-42/2 од 28.09.2021 година; 

28. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0219 Добрушево, бр.11-43/2 од 11.09.2021 година; 

29. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0221 Ношпал, бр.11-45/2 од 20.09.2021 година; 

30. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0221 Ношпал, бр.11-45/3 од 28.09.2021 година; 

31. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0222 Алинци, бр.11-46/2 од 11.09.2021 година; 

32. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0222 Алинци, бр.11-46/3 од 28.09.2021 година; 

33. Решение за изменување и дополнување на Решение за формирање на Избирачки одбор 
за избирачко место број 0222 Алинци, бр.11-46/4 од 06.10.2021 година; 

 
 

 
                                                                                                                                              Општина Могила 

                                                                                                                                           
Градоначалник  

                                                                                                                                                Јасмина Гулевска 


