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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. 05/02) ~len 39 stav 1 od Statutot na op[tina Vasilevo  ("Slu`ben glasnik 
na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go donesuvam slednoto 

R E { E N I E 
 

 Se proglasuva Одлуката за за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат 
изборни плакати со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања 
во општина Василево, 
 [to Sovetot na op[tina Vasilevo go donese na sednicata odr`ana na den 06.02.2013 
godina 
 

 

Бр.08-403/2                                                                                                                                   Општина Василево 
06.02.2013 г                                                                                                                                     Градоначалник 
Василево                                                                                                                                     Ванчо Стојанов с.р. 

 
------------------------------------------------ 

 
Вра основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02), член 21 од Статутот на општина Василево („Службен весник на ОВ“ бр.04/03, бр.08/06 
и бр.10/06) а во согласност на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ бр.54/11) 
Пречистен текст, Советот на општина Василево на својата  седница  ја донесе следната 

 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени 
еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево 

 
1.Локации за поставување на изборните плакати  
 

Член 1  
 Со оваа одлука се утврдуваат места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати 

со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања учесници во 
претседателските, локалните , парламентарни избори или плакати за  референдумско изјаснување на 
народот. 

 
Член 2 

 Локации за поставување се следните: 
- Во населеното место Василево на трафостаниците 2,3 и 4; 
- Во населеното место Градошорци на трафостаница 2 и на ѕидот на домот на културата; 
- Во населено место Ангелци на трафостаница 2; 
- Во населено место Едрениково на трафостаница 1; 
- Во населено место Пиперево на трафостаница 1и 2; 
- Во населено место Владевци на трафостаница 2; 
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- Во населено место Радичево на трафостаница 2; 
- Во населено место Дукатино на трафостаница 2; 
- Во населено место Доброшинци на трафостаница 1 и домот на културата; 
- Во населено место Нова Маала на домот на културата; 
- Во населено место Чанаклија кај селската чешма. 

 
Член 3 

 Изборни плакати можат да се истакнат и на електричните столбови во населените места. 
 Не е дозволено поставување на изборни плакати на електричните кабли од електричните 
столбови,како и на мостовите во населените места каде ги има. 
 
 2.Начин на доделување на локации за поставување на изборните плакати 
 

Член 4 
 Утврдените локации наведени во член 2 од оваа Одлука се без надомесок. 
 

Член 5 
Општината ќе го изврши одбележувањето на местата за поставување на изборните плакати за 

секој подносител на листи пооделно. 
Одбележувањето ќе се изврши рамномерно за сите учесници во изборната кампања. 
 

Член 6 
Изборни плакати можат да се истакнуваат и на стамбени или други приватни објекти со 

претходна согласност од сопственикот на објектот. 
 

Член 7 
 Не се дозволува лепење на изборни плакати на културно – историски споменици, дрвја во 

населените места во општина Василево. 
 

Член 8 
 Уништувањето на изборните плакати или лепење плакати  врз плаката на други на други 

организатори на изборната кампања забрането. 
Член 9 

 Во колку организаторот на изборната кампања во рокот определен во член 8 став 2 од оваа  
Предлог –Одлука не го отстрани сметот, тоа ќе го стори ЈПК “Турија “ Василево на сметка на 
организаторот на кампањата. 

 
3.Казнени одредби 

Член 10 
 Не придружувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен 
прекршок според казнените одредби од изборниот законик. 
 

Член 11 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, ќе се објави во Слжбен 
гласник на ОВ, како и ќе се истакне на јавните места во општина Василево. 
 
 

Бр.07-403/1                                                                                                          Sovet na opшtina Vasilevo 
06.02.2013г.                                                                                                                       Pretsedatel,                                                                                                                  
 Василево             Liljana Solarova s.r
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