Република Северна Македонија
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
КерирНКа е Мацеоопјзе зе Мегјит
КОМ|8|ОМ| 8НТЕТЕКОК | 26ЈЕВНЈЕУЕ

Согласно член 52 од Изборниот законик
(Службен весник на Република Македонија бр.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 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 и 27/19), член 66
од
Деловникот на Државната изборна комисија бр.
01-1322/1 од 06.07.2017 година, Државната

изборна комисија на седницата одржана на
29.03.2019 година донесе

ОдЛ У

К

ме регрџтпје те пептп 52 те Коотт 29јеотшг (Вагета
2угтаге е Верирпкез зе Маоестопјзе зе Х/егтит пг.
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 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 апе 27/19), пепт 66 те
Вге9и||огез зе Котјзјоптт ептетегог те 29јеСтПјеј/е пг.
01-1322/1 те батез 06.07.2017, Котјзјопј зптетегогј
29јеотеуе пе зеапсеп е трајтиг те бате
29.03.2019, ттгатоп

А

1/ Е Н

за заклучување на Избирачкиот список

1. По

спроведените промени на податоците во
Избирачкиот список кои произлегоа од јавниот
увид, Државната изборна комисија го заклучува
Избирачкиот список со следнава состојба:

-

Во изводите од Избирачкиот список за
гласање во државата се запишани

1.726.795 гласачи,

Во посебниот извод од Избирачкиот
список
за лицата
кои
согласно
евиденцијата на надлежен орган се на
привремена работа или престој во

странство, а не поднеле пријава за
гласање во Дипломатско-конзуларните
или
претставништва
Конзуларни
канцеларии, се запишани 77.579
гласачи,

| М

Раз пагузпјтеуе те те опепауе те бега пе Џзтеп
29јеопоге, те сНат еотеп поа злоупттј ризик,
Коттзтопј ептетегог 29јестпјеуе е регтрун Џзтеп
29јеоттоге те 9јепстјеп 51 пе ујјтт:
1.-

!

Вкупен број на гласачи запишани во
Избирачкиот список - 1.808.131

Од нив:

0

рег регтруНјеп е Цетез 29јестпоге

Мџтгј рег9јттпзттет јуотџезуе те
ге9јтзтгџаг пе Џзтеп 29јестпоге - 1.808.131
!

Ргеј туге:

не еКзтгактет е Џзтез 29јестпоге пе уепо
јапе ге9јтзтгиаг 1.726.795 уотиез,
не еКзтгакттп е уесапте те Џзтез 29јеопоге

рег регзопат

те

сјтетзјраз еуШептттјт те
пе рипе озе

ог9аптт Котретепт, јапе

оепопт

те

регКОттзпегп

јазпте

уепоп,

поегза пик Капе рагазптгиаг кеГКезе рег
уотјт
пе
Регтаоезтте
ојртотатЕКОКопзиттоге озе 2угат Копзџттоге, јапе те
ге9јјзтгиаг 77.579 уотиез,

Во посебниот извод од Избирачкиот

не еКзтгактјп е уесапте те Џзтез

список за лица кои за време на

изборите се наоѓаат на издржување
казна затвор или се во притвор се
запишани 1.640 гласачи,

ме еКзтгактјп е уесапте те Џзтез 29јесјпог
рег регзопат це зјразте опепауе те
Мјпјзтгјзе зе рипез апе роНтјкез зосјате
еујоептОПеп з! регзопа те гнуепоозиг
бгепба уепстјт, јапе ге9јјзтгиаг 7 уотиез,

Во посебниот извод од Избирачкиот
список
кои
за лица
согласно

евиденцијата на Министерствотоза труд
и социјална политика се водат како
внатрешно раселени лица се запишани
7гласачи,

Не еКзтгактјп е уесапте те Џзтез 29јеопоге,
рег регзопа те сјтет Капе рагацјтиг кегКезе
рег уотјт пе регтаоезјте ОјртотатЕКОКопзиНоге озе 2угат Копзипоге јазпте
уепојт, јапе ге9јјзтгџаг 1.781 уотџез,

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица кои поднеле пријава за
гласање во Дипломатско-конзуларните
или
Конзуларни
претставништва
канцеларии во странство се запишани
1.781 гласач,

ме еКзтгактјп е уесапте те Џзтез 29јеапоге
рег апетагет оле 2еуепоеапетагет е

посебниот извод од Избирачкиот
список за лица членови и заменици
членови на избирачки одбори кои ќе го
гласањето
спроведуваат
во
Дипломатско-конзуларните
или
претставништва
Конзуларни
во
канцеларии
странство се запишани
258 гласачи и
Во

кезптауе 29јеСНтоге те сјтет (10 та гратојпе
уотттјп пе
Регтаоезјте
стјр|отатЕКеКопзџНоге озе 2угат КопзџНоге јазпте
уепсптјапе те ге9јјзтгџаг
258 уотџез, апе
Не еКзтгактјп е уесапте те
рег регзопат це (телегојпе
пе оу јпзтјтџсјопет рег
тозтшагуе (ргојектј рНот)
71 уотџез

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица кои за време на изборите
престојуваат во двете институции за

згрижување на стари лица
проекг) се запишани 71 гласач.

За градоначалник на општина ОХРИД

:

Вкупен број на гласачи запишани во

Избирачкиот список за општина Охрид 52.303
Од нив

Џзтез

29јеотге

9јате 29јеопјеуе
Кијоезјп е те
јапе ге9јјзтгиаг

(пилот
2.

2.

29јесттшге

рег регзопат це 9јепс1еп пе уџајтје те
оепјтјт те биг9 озе јапе пе аггезт
зптерјак, јапе те ге9јјзтгџаг 1.640 уотџез,

:

Во

изводите од Избирачкиот список за
гласање во општина Охрид се запишани
- 43.837 гласачи,
Во посебниот извод од Избирачкиот
список
за лицата кои согласно
евиденцијата на надлежен орган се на
привремена работа или престој во
странство, а не поднеле пријава за

Рег Куетаг те Котџпез ОНЕК:
Мџтгј

ге9јјзтгџаг

рег9јјтттзпет
пе Џзтеп

Котџпеп е

ОНгјт

!

уотџезуе те
29јес1поге рег

!

езпте - 52.303

не еКзтгактет е Џзтез 29јесттге рег уотјт
пе Котџпеп е
јапе ге9јгзтгиаг43.837
уотџез,

от

Не еКзтгактјп е уесапте те Џзтез 29јеотшге,
рег регзопат те спет зјраз еујоептјтјт те
ог9апјт регКатез 9јепстеп те рипе озе
цепОгјт те регКоттзпет јазпте уепстјт,
поегза пик Капе ргазптгиаг
гласање во дипломатско-конзуларните

претставништва

и

конзуларните

канцеларии во странство се запишани
8.436 гласачи.

ме еКзтгакттп е уесапте те Џзтез 29јебттоге,
регзопа те сттет 9јепбеп пеп уџајтјеп е
стептттт те Виго озе јапе пе рагабиг9тт,
јапе ге9јтзтшаг 30 мотиез
зт

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица кои за време на изборите
се наоѓаат на издржување казна затвор
или се во притвор се запишани 30

гласачи.

3. За

3. рег Кгуетаг те
Мџтгт

мотиезуе те
Џзтеп 29јестттоге рег
Котџпеп е Мот/0 Зеттез - 11.365

градоначалник на општина НОВО СЕЛО:
Вкупен број на гласачи запишани во
Избирачкиот список за општина Ново

Село- 11.365

рег9јттттзттет

т

т

пе

ге9јтзтшаг

Ргеј туге:

ме еКзтгактет е Џзтез 29јеоттоге рег те
мотџаг пе Котипеп е Мот/о Зеттез, јапе те
ге9јтзтгџаг 9.753 мотиез,

Од нив:

-

Во изводите од Избирачкиот список за
гласање во општина Ново Село се

ме еКзтгакттп е месапте

те

ог9аптт регКатез 9јепстеп

цепогтт

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лицата
кои
согласно
евиденцијата на надлежен орган се на
привремена работа или престој во

те

регКопзпет

рџпе озе

јазттте

уепсттт,

пстегза пик Капе ргазтттгиаг кегКезе рег те
уотиаг
пе Репаоезтте отртотатПКО-

озе 2угат Копзиттоге,
ге9јтзтгиаг 1.611 мотџез, (тие
Копзџттоге

странство, а не поднеле пријава за
гласање во Дипломатско-конзуларните
или
претставништва
Конзуларни
1.611
се
запишани
канцеларии,
гласачи

јапе

не еКзтгакттп е уесапте те Џзтез
зт

регзопа

29јестттоге,
те сттет 9јепстеп пеп уиајтјеп е

стептттт те бил; озе јапе пе рагабиг9тт,
јапе ге9јтзтгџаг 1 уотџез

и

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица кои за време на изборите
се наоѓаат на издржување казна затвор
или се во притвор е запишан 1 гласач.

4. Рег Кгуетаг те
Мџтгт

Котипез ШВЕК:

рег9јттттзттет

т

ге9јтзтгџаг

градоначалник на општина дЕБАР:
Вкупен број на гласачи запишани во
Избирачкиот список за општина Дебар 18.625

те Цетез 29јест ттоге,
еутстепттттт те

рег регзопат те сттет страв

запишани - 9.753 гласачи,

4. За

Котипез пот/о звш'ѓ:

пе

Котипеп е Вјбгез

Џзтеп
-

мотиезуе

т

29јестттоге

те

рег

18.625

Ргеј туге:

ме еКзтгактет е Џзтез 29јестттоге рег те
мотиаг пе Котипеп е Птбгез јапе те
ге9јтзтгиаг 17.897 мотиез,

-

Од нив:
Во

изводите од Избирачкиот список за
гласање во општина Дебар се запишани
- 17.897 гласачи,
кегКезе рег те мотџаг пе регтаоезтте
атртотаттКо-КопзџНоге
озе
2угат
Копзџттоге, јапе ге9јтзтгиаг 8.436 уотџез

Во посебниот извод од Избирачкиот
за лицата кои согласно
евиденцијата на надлежен орган се на
привремена работа или престој во
странство, а не поднеле пријава за
гласање во Дипломатско-конзуларните
или
Конзуларни
претставништва
список

канцеларии, се запишани 705 гласачи,

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица кои за време на изборите

се наоѓаат на издржување казна затвор
или се во притвор се запишани 16
гласачи и

Во посебниот извод од Избирачкиот
список за лица членови и заменици
членови на избирачки одбори кои ќе го

спроведуваат
гласањето
во
Дипломатско-конзуларните
или
претставништва
Конзуларни
канцеларии во странство се запишани 7
гласачи.
Оваа одлука стапува во сила со денот
на донесувањето и ќе се објави на веб
на Државната
страната
изборна
5.

поегза пик Капе ргазтгиаг кегКезе' ре'г те
уо'шаг
пе
венацезке 61р|отаНКОКопзиНоге ове 2угаг КопзџНоге, јапе

ге9јгзггџаг 705 уоШез

не еКзтгактЕп е уесапт'е те' Џзтез 29јеотге,

регзопа из; снег 9јеп6еп пеп уџајгјеп е
непгтк те Виго озе јапе пе рагабиг9гт,
јапе ге9јгзгшаг 16 уотиез

не еКзггаК'сЕп е уесате
рег

апегагет

апе

те Џзтез

29јеотге

геуепоеапетагет е

кезптауе 29јео|поге ге снег 60 та гратојпе
пе
венацезке отр|отаНКоКопзиНоге озе 2угат КопзџНоге јазте

уоптѓп

уепоп јапе
7уотие5.

те ге9јгзтгиаг

комисија.
5. Ку уепотт Пуп пе Шо] поа (та е тѓга'лтп
(тие (10 се рибПКоПе'с пе и/еб ѓаоеп е
Котѓздопп зтетегог ге 29јеолјеуе.

не еКзггакпл е уесалте те Џзгез 29јео логе,
рег регзопат те снег здраз еушепптп ге
огоапН регКагез 9јепоеп те рипе озе
цепоггт

те

регКопзпет

јазте

уелоп,

