-oil™З А П И С Н И К
од 44^т1а%е!дМ:ица на Советот на Општина Аеродром, одржана<на 24.01.2011 година
со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром
Присутни :
- претседателот на Советот- Виктор
-советниците:
1. Сашо Петковски
2. Гоце Трпковски
3. Синиша Стојаноски
4 Перица Голомеиќ
5. Бојан Савески
6. Весна Босиљанова
7. Весна Ангелевска
8. Пане Антовски
9. Гордана Богичевиќ
10 Мирослав Недески
11. Зоран Милошевиќ
12 Александар Стојчевски
13. Наташа Марковска-Василевска

Камилоски
14. Диме Велковски
15. Марија Митаноска
16. Зоран Никчевски
17. Ивана Јаргиќ
18. Мелина Голубовска
19. Зоран Атанасов
20. Златко Марин
21. Александар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Драгана Букилица
24. Магдалена Андева
25. Слободан Дончевски
26. Драган Николовски

Присутни се претставници од општинската администрација.
Пред утврдување на дневниот ред претседателот отвори расправа по
записникот од 42 седница на советот.
За збор се јави Линдита Атанасова наведе дека снимката од 42 седница која
ја добила со материјалите не може да се преслуша, дека од самиот записник не
може да се увиди на што се однесува дискусијата и дека се прави селекција што ќе
се внесе во записникот од страна на лицата кои го изработуваат.
Зоран Атанасов даде забелешка по однос на записникот и побара да се
внесе дека „без објавување на оглас се потрошени повеќе од 10.000.000 денари".
За карај побара да го добие записникот од 42 седница заверен и со внесените
забелешки.
Диме Велковски даде забелешка и побара да се внесе во записникот за
планираните
паркови
во
Планот
за
ј.
Набавки
за
2011
год.
Јане Сандански и покрај Вардар за кои се предвидени околу 70.000.000 денари
Претседателот го стави записникот на гласање со дадените забелешки.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека записникот од 42 седница на Советот е усвоен со
забелешките.
Претседателот го стави на гласње записникот за 43 седница.
Никој од советниците не побара збор и се гласаше.
ГЛАСАА: З А - 17 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека записникот од 43 седница на Советот е усвоен.
Претседателот го предложи дневниот ред за седницата, доставен со
Решението за свикување на седницата.
Збор побара 3. Атанасов и постави прашање по однос на записникот од
одржаната Комисија за буџет каде е наведено дека се одбиени поднесените
барања од страна на спортистите и спортските клубови со одговор дека не може да
се излезе во пресрет во оваа буџетска година иако е веќе започната и побара од
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Претседателот на Комисијата Пане Антовски одговори дека одбиени се
барањата со гласање и врз основа на увид во доставените документи од
барателите и дека советниците на СДСМ не се запознаени бидејќи не
присуствувале на Комисијата.
Претседателот Камилоски побара од советниците поредовно членство на
комисиите.
Атанасов повторно праша на кој начин е дојдено до заклучокот дека не може
да се излезе во пресрет оваа буџетска година?
Ана Ристевска објасни дека во декември се доделени 1.200.000 ден. на МЗТ
така што од планираните 1.500.000 во буџетот од ставката спорт веќе се доделени
поголемата сума пари.
Драгана Букилица побара во иднина да добива ЦД како претставник од
пол.партија.
Претседателот го стави дневниот ред на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
По однос на првата точка- Предлог-План за измена и дополна на планот за
јавни набавки на Општина Аеродром за 2011 година.
Линдита Атанасова - ја нагласи честата измена на планот за јавни набавки
со оглед дека 2011 само што започна а веќе се врши измена и наведе дека
општинската адимистрација дека лошо работи, неспособна е, односно „има
проблем со планирањето".
Претседателот Камилоски побара од советниците да се воздржат од
коментари „неспособна администрација" и наведе дека во иднина нема да
дозволува да се упативаат вакви коментари кон било кого, дека администрацијата
ја оценува претпоставен и тој може да ја утврди способноста на вработените.
Диме Велковски се согласи со излагањето на советничката Атанасова и
побара објаснување за Планот, поконкретно за набавката на знамиња, како и
наведе дека голем дел од набавките се вршат без објавување на оглас туку со
прибирање понуди и побара објаснување.
Ана Ристевска објасни дека поради оштетување на знамињата е потребно да
се изврши набавката, но измената се врши поради препумпната станица бидејќи не
може да се предвиди дека договорот со изведувачот ќе биде раскинат.
Линдита Атанасова праша зошто го нема предлагачот на точките, на кое доби
одговор од претседателот Камилоски, a no однос на одговорот даден од Ристевска
наведе дека службите треба подобро да планираат.
ГЛАСАА: З А - 15 советници ПРОТИВ - 10 ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Планот е усвоен.
Се премина на втората точка - Предлог-Одлука за формирање на Комисија за
изработка на програма за работа на Советот на OA за 2011 година.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка- Предлог-Одлука ослободување од надоместок за уредување
градежно земјиште за сала во ОУ Г.Делчев.
Атанасова праша кој ќе стопанисува со салата?
Кокаровска - основното училиште ќе стопанисува со спортската сала.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Предлог одлуката е усвоена.
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Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред- Предлог-Одлука за
разрешување на претставнцк од Општина Аеродром за член во Училишниот одбор
на ОУ „Гоце Делчев" на Општина Аеродром во градот Скопје.
Недески-зошто се разрешува членит на УО?
А. Стојчевски (претседател на Комисијата за мандатни и имунитетни
прашања) одговори дека УО на Оу Гоце Делчев се обрати до Советот за
разрешување на лицето Славко Златевски поради неприсуство на состаноците.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ-6
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петта точка- Предлог-Одлука за именување на претставник од Општина
Аеродром за член во чилишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев" на Општина Аеродром
во градот Скопје.
Линдита Атанасова неведе дека нема советот информации за лицето кое се
предлага.
Зоран Атанасов побара кратка биографија за лицето кое се предлага.
Александа Стојчевски наведе дека лицето е жител на општината и дека не е
потребна посебна биографија за член на УО.
Зоран Атанасов - ова е несериозна работа, а советот е тој кој треба да
избере поквалитетна личност за да нема во иднина последици.
Стојчевски - не може да се кажуваат податоци за лицето според Зак. За
заштита на лични податоци.
Дончевски наведе дека Златевски е разрешен од УО од здравствени причини,
а новопредложениот е член на СПМ и е член на опш. Организација на СП Аеродром
има 40тин фодини.
3. Марин побвара доставување на снимката од седницата на координаторот
на СДСМ.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници П Р О Т И В - 1 0 ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по шестата точка од дневн.иот ред- Предлог-Заклучок за
усвојување на Информација од Одделението за урбанизам и подготовка на
урбанистички планови, за исправка на техничка грешка во донесен ДУП за
локалитет Мичурин УЕ А.
Атанасов наведе дека информацијата повторно е со грешка.
Кокаровска даде објаснување.
Линдита Атанасова - како се гласа планот со грешка?
Кокаровска - во табеларниот дел е извршена грешката.
Зоран Атанасов - не соодветствува табеларниот со текстуалниот дел.
Претседателот го стави Заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ - 2 ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Седма точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишен извештај за
слободен пристап до информации.
Се премина на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 24 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Осма точка е Предлог-Процена на загрозеност на регионот на Општина
Аеродром од природни и други несреќи.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: З А - 17 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема

4
Процената е усвоена.
Девета точка - Предлог-Одлука за исплата на парична помош по оснрв на
пристигнато барање за отпремнина за пензионирање.
Претседателот го стави амадманот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Одлука
за утврдување денарски благајнички максимум за 2011 година.
Недески дали има потреба од толкав благајнички максимум?
Марија Дамјановска - во текот на годината се јавува потреба од толкав благ.
Максимум и поради тоа е толкав предвиден за 2011.
Претседателот го стави заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници П Р О Т И В - 1 0 ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за утврдување девизен благајнички
максимум за 2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - ПредлогПрограма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Аеродром
за 2011 и 2012 година.
3. Атанасов - даде предлог делот Co Одлука на Советот како потреба за
решавање на проблемот со паркирање се планираат додатни демонтажно
монтажни паркинг простори од времен карактер, да се изземе од правилникот.
Кокаровска-урбана опрема се поставува на изградено градежно земјиште и е
од времен карактер.
Диме Велковски праша за локациите и графичкиот дел кој е наведен во
програмата, воедно побара и образложение.
Кокаровска наведе дека е доставен графичкиот дел на ЦД доставено до
координаторите.
Зоран Атанасов наведе дека во иднина може да се оспори програмата
поради тоа што советот терба да донесе посебна одлука по однос на паркинзите и
повторно предложи изземање на тој дел од правилникот.
Претседателот го стави на гласање предлогот даден од советникот Атанасов.
ГЛАСАА: ЗА - 8 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Предлогот не е усвоен.
Претседателот ја стави програмата на гласање.
ГЛАСАА: З А - 14 советници ПРОТИВ - 8 ВОЗДРЖАНИ- нема
Програма е усвоена.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - ПредлогЗакпучок за усвојување на Информација за дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Аеродром за 2010
година.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - 7 ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Четиринаесета точка - Предлог-Правилник за условите, начинот и
постапката за давање на користење на деловни простории и спортски објекти на
територија на Општина Аеродром.
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Зоран Атанасов предложи во чл.16 покрај доставата до градоначалникот да
се доставува и до советот и во чл. 3 да се објави покрај во 2 дневни весници и на
ВЕБ страната на општината. Побара објаснување за член 5 и дали ќе со одржи
лицитацијата ако има 1 заинтересиран.
Ана Ристовска за чл.5 доколку го испочитува договорот во целост нема
потреба да се оди повторно на лицитација, во поглед на чл.16 може да се даде и до
совет, а до градиначалникот мора да се достави бидејќи е второстепен орган во
постапката
А. Тодоровски предложи измена на чл. 12 да стои за граѓаните да. се
предвидени по 2 часа саб. и нед. и 2 за работен ден. Дали ќе се обезбеди паркинг.
Ристовска за тениските се предвидени по 2 часа сабота и 2 недела бидејќи се
тврда подлога, но за фудбалските станува збор за трева која бара одржување и
поради тоа е предвидено на овој начин.
Атанасов предложи да се избрише во чл.5 „со можност за обновување на
договорот".
Веднаш претседателот го стави на гласање предлогот.
ГЛАСАА: ЗА - 9 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Предлогот да се избрише во чл.5 „со можност за обновување на договорот"
не беше прифатен.
Претседателот го стави на гласање Правилникот со измените во чл.16 покрај
доставата до градоначалникот да се доставува и до советот и во чл. 3 да се објави
покрај во 2 дневни весници и на ВЕБ страната на општината. Се гласаше.
ГЛАСАА: ЗА - 24 советници ПРОТИВ - 10 ВОЗДРЖАНИ- нема
Правилникот е усвоен.
Претседателот мина на петнаесетата точка - Предлог-Правилник за
организирање и одржување на форумите во заедницата во Единиците на локална
самоуправа.
ГЛАСАА: З А - 2 1 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Правилникот е усвоен.
Шеснаесета точка - Предлог-Одлука за утврдување почетна цена за давање
на користење на спортски објекти.
А. Тодоровски дали цената е по м2 или по објект?
Ана Ристевска по објект.
3. Атанасов - за салите во училиштата.
А. Ристевска - спортските сали се на училиштата и начинот на нивно
издавање е предвиден во правилник за секое училиште под услови кои училиштата
ги имаат пропишано, а општината нема ништо со тие сали.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори четириесет и
четвртата седница на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева

