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16.30 часот, во просториите на Општина Аеродром ,
Присутни ;
- претседателот на Советот- Виктор Камилоски
-советниците:
1. Сашо Петковски
I. Синиша Стојаноски
3. Мелина Голубовска
4 Перица Голомеиќ
5. Бојан Савески
о. Весна Босиљанова
7. Весна Ангелевска
8. Пане Антовски
9. Гордана Богичевиќ
10 Мирослав Недески
^" • Зоран Милошевиќ
12 Александар Стојчевски
13. Наташа Марковска-Василевска

14 .

д и м е Велковски

15. Марија Митаноска
16. Зоран Никчевски
17. Ивана Јаргиќ
18_

Слободан Дончевски
19. Зоран Атанасов
20. Златко Марин
21. Александар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Драгана Букилица
24. Магдалена Андева
25. Драган Николовски

Отсутен: Гоце Трпковски
Присутни се претставници од општинската администрација и лице овластено
од градоначалникот.
Пред утврдување на дневниот ред претседателот отвори расправа по
записникот од 44 седница на советот.
Претседателот го стави записникот на гласање.

ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема

ВОЗДРЖАНИ- нема

Записникот е усвоен.
Претседателот го предложи дневниот ред за седницата, доставен со Решението за
свикување на седницата, ги извести присутните советници дека е даден предлог од
страна на Комисијата за образование точката 9 да не се разгледува на денешната
седница лоради тоа што извештајот е доставен без одлука од училишен одбор и не е
доставен во електронска форма.
Исто така пристигнат е предлог за дополнување на дневниот ред со точките:
- Предлог-Програма за волонтирање во општина Аеродром;
- Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за снабдување со електрична
енергијапомеѓу општина Аеродром и ЕВН Македонија за објект со адреса на
бул.АСНОМ бр.62/3;
- Предлог-Одлука за давање согласност за склучување Договор за засновање право
на долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба, помеѓу
Општина Аеродром и Министерството за транспорт и врски на РМ, со намена
изградба на парковско зеленило.
Претседателот отбори расправа по однос на дополнувањето.
Мирослав Недески се јави за збор даде забелешка дека се предлагаат точки, a
комисијата нема можност да ги разгледа и заземе став по истите.
Претседателот веднаш го стави првиот предлог за дополна на дневниот ред со
точката Предлог-Програма за волонтирање во општина Аеродром, на гласање.

ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Предлогот е прифатен.
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Се гласаше за вториот предлог за дополнување на дневниот ред.

ГПАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ - 1 ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е прифатен.
И по однос на третиот предлог за дополна на дневниот ред.

ГЛАСАА: ЗА - 14 советницм ПРОТИВ - 1 ВОЗДРЖАНИ- нема
Предлогот е усвоен.
Пред гласање на дневниот ред со дополнувањето Мирослав Недески даде
предлог
петата точка (Предлог-Одлука за задолжување
на
помошникраководителот на Секторот за правни и општи работи и имот и имотно-правни
работи на Општина Аеродром, за преземање активности со цел повлекување на
тужба поднесена до основен Суд Скопје 2 Скопје) да се тргне од дневен ред и да не
се расправа по истата на седницата, бидејќи не е присутен градоначалникот.
Претседателот го стави на гласање предлогот даден од страна на советникот
Недески на гласање.
Линдита Атанасова побара поединечно гласање.
Виктор Камилоски
Сашо Петковски
Гоце Трпковски
Синиша Стојаноски
Перица Голомеиќ
Бојан Савески
Весна Босиљанова
Весна Ангелевска
Пане Антовски
Гордана Богичевиќ
Зоран Никчевски
Мелина Голубовска
Александар Стојчевски
Наташа Марковска-Василевска

ПРОТИВ
ПРОТИВ
отсутен
ПРОТИВ
ВОЗДР.
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ВОЗДР.
ПРОТИВ

Драган Николовски
Диме Велковски
Марија Митаноска
Мирослав Недески
Ивана Јаргиќ
Зоран Милошевиќ
Зоран Атанасов
Златко Марин
Александар Тодоровсжи
Линдита Атанасова
Драгана Букилица
Магдалена Андева
Слободан Дончевски

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОД
ЗА
ЗА
ЗА
ВОЗДР,
ВОЗДР

ГЛАСАА: ЗА - 10 советници ПРОТИВ - 9 ВОЗДРЖАНИ- 4
Предлогот не е усвоен.
Недески се обрати на администрацијата и посочи дака треба повеќе да се
внимава повеќе при пребројувањето на гласовите.
Претседателот го стави на гласање дневниот ред со дополнувањето.

ГЛАСАА: ЗА - 1 4 советници ПРОТИВ-4

ВОЗДРЖАНИ- нема

Дневинот ред е усвоен со дополнувањето.
По однос на првата точка- Предлог-Одлука за усвојување на Извештај на
централна пописна комисија, за извршен попис на средствата со состојба на ден
31.12.2010 година.
Марија Дамјановска даде објаснување по однос на извештајот.
Претседателот ја стави точката на гласање.

ГЛАСАА: З А - 1 5 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог-Одлука за давање согласност на
Договори за поставување на урбана опрема на територија на Општина Аеродром.
Ана Ристевска (овластено лице од градоначалникот) даде објаснување по
однос на оваа предлог-одлука и наведе дека се раскинати дел од договорите
поради неплаќање од страна на корисниците кон општината и кон градот.
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По однос на одлуката навад дека во член 2 покрај наброените 3 правни лица
одлуката се дополнува со уште 2 со кои општината ќе склучи договор за
поставување на урбана опрема, а тоа се: Друштво за производство, трговија и
услуги Мартин Треид Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Друштво за производство,
трговија и услуги ЛИ-МАРИ ЛТД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје.
Зоран Атанасов праша дали ова ќе стане пракса општината да ги раскинува
договорите и потоа да ги обновува кога ќе се изврши уплата или ќе се поведе друга
постапка?
Ана Ристевска - нема да стане пракса и во иднина раскинувањето на
договорот поради неплаќање нема да се обновува, но сега до унифицирањето на
киосците значи до 7.2011 се постапува на овој начин за да не се стават дел од
корисниците во неповолна положба.
Диме Велковски побара објаснување за колку стопански субјекти станува
збор? Од каде излезе дака тие можат и самите да си го унифицират објектот, кога
беше дадена понуда од 14.000 евра? И по негови сознанија само 20% го имаат
унифицирано објектот приближно како треба да изгледа. И што ќе се случи со
корисниците на урбана опрема доколку не ги унифицираат киосците заклучно со
07.2011 година?
Ана Ристевска - рокот за унифицирање е до 07.2011 година и на секој кој што
нема да го унифицира својот објект договорот ќе му биде раскината а киоскот
отстранет. Понатаму наведе дека на територијата на општината има околу 40
киосци со регулиран статус, односно кои склучиле договор, а останатите веднаш се
отстранети. Формирана е Комисија која има утврдено дека надоместокот дел од
сопствениците го плаќаат, но само према општина Аеродром, а не и према градот
кој добива 50% од тој надоместок. По утврдување на фирмите пратена е опомена,
откако е подмирен и долгот према градот се врши обновување на Договорите.
Диме Велковски побара информација колку стопански субјекти се откажани и
дали има нови? Дали има отстапување од модулот 8 и 16 м2? Колку стопански
субјекти се откажани?
Златко Марин кој ќе утврди унифицираност, односно дали има Комисија кој
би ги пропишала стандардите?
Ана Ристеска - проектот е изработен од страна на проектантска куќа каде
точно се утврдени димензиите и копија од истиот е поделена на сопствениците.
Златко Марин - дали по истекот на рокот и отстранување на киосците кои не
се унифицирале ќе има конкурс за нови?
Ана Ристевска - доколку не се почитува Програмата за поставување на
урбана опрема и не се унифицира киоскот од страна на сопствениците ќе се
отстрани и дури ако треба нема воопшти да има киосци на територијата на
општината, како што е пример со дел од останатите скопски општини.
Златко Марин - даде предлог да се распише конкурс, односно да се даде
можност на останатите да се пријават доколку условите им одговараат за да се
задоволи потребата на граѓаните.
Ана Ристеска наведе дека тука не станува збор за потреба на граѓаните туку
потреба на поединци кои начекале без плаќање на закупнина да остваруваат
приход.
Диме Велковски наведе дека градот Скопје нема донесено ваква одлука и
побара снимка од дискусијата во електронска форма.
Слободан Дончевски побара да се почитува дневниот ред, односно да се
дискутира за она за кои е се однесува одлуката.
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Драгана Букилица се интересираше дали доколку се утврди за дел од
киосците дека не се унифицирани по истекот на рокот предвиДен во одлуката ќе се
отстранат и дали тоа е инвестиција фрлена во вода?
Диме Велковски колку стопански субјекти кои дејноста ја извршуваат во
киосци се на број и даде забелешка дека сите киосци кои работат на територијата'
на општината се визуелно различни.
Зоран Атанасов - во Правилникот донесен од советот се предвидени
локациите за поставување на времени објекти, а сега од претставникот на
градоначалникот е кажано дека доколку не се почитуваат условите може да се
случи да нема киосци на територијата на општината, наведе и дека се плаѓа по 50
евра за м2 за изнајмување голо земјиште, а земјиштето се купува за 1 евро м2.
. Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници' ПРОТИВ -10 ВОЗДРЖАНИ-1
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка- Предлог-Програма за работа на Советот на Општина
Аеродром за периодот јануари-декември 2011 година.
Никој од советниците не се јави за збор и Предлог-Одлуката беше ставена на
гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 25 советници ПРОТИВ - н е м а ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Предлог програмата е усвоена.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред- Предлог-Одлука за
давање на согласност Договор за примање на донација на документација за
уредување на плоштад во населба Аеродром.
Кире Доневски даде образложение.
Диме Велковски наведе дека нема потреба од донесување на оваа одлука и
нема потреба да се бара потврда и покритие од советот на веќе завршена работа.
А. Ристевска објасни дека се работи за парк од 3824м2 каде треба да се
уреди околината на споменикот на Ј. Сандански, а од причина што советот
одлучува за давање донација логично е да одлучува и за примање на донација.
Велковски е спроведен конкурс односно јавна набавка? Доби одговор дека
нема од страна на претставникот овласен од градоначалникот.
Се гласаше.

ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- 7
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петта точка- Предлог-Одлука за задолжување на помошник-раководителот
на Секторот за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи на
Општина Аеродром, за преземање активности со цел повлекување на тужба
поднесена до основен Суд Скопје 2 Скопје.
Кире Доневски - станува збор за поднесена тужба за ништовност на склучен
договор од причина што во стариот закон за ј. набавки постои опција во случај на
неспроведена јавна набавка да се поднесе тужба за утврдување на ништовност. A
поради немање податоци дека е спроведена јавна набавка од таа причина е
поднесена тужбата. Поради пронаоѓање на докумантацијата пронајдена е
постапката и со тоа отпаѓа основот, па поради целисходност се повлекува и
тужбата.
Ана Ристовска наведе дека за време на мандатот на предходниот
градоначалник воопшто не постоело одделение за јавни набавки, а членови на
комисиите биле лица од од различни сектори. Поради неможноста за пронаоѓање
на спроведените постпки формирана е работна група чиј заклучок беше да се
поднесе тужба. По сето ова пронаогани се документи по разни плакари во разни
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канцеларии, дури и во гаража и бидејќи по сето ова е најдена постапката
нецелисходно е водењето судска постапка против фирмата.
Недески наведе дека одлуката е донесена во месец 8ми и праша дали
советниците кои гласале за поведување на судска постапка биле доволни
запознаени и дали тужбата е исправно поставена.
Линдита Атанасова читаше дел од записникот од 37 седница каде се гласало
за одлуката за поведување судска постапка. Дали е потребно ставање на вакви
одлуки на совет каде советниците треба да се запрашаат како треба да гласаат и
побара тонски запис од седницата.
Зоран Атанасов - Што е преземено против лицата кои биле задолжени за
чување на документацијата и побара поединечно гласање.
Пане Антовски наведе дека тука станува збор за пропуст кој се случил и
треба да се коригира.
Златко Марин побара 15 мин. пауза.
По паузата претседателот ја стави точката на гласање.
Виктор Камилоски
Сашо Петковски
Гоце Трпковски
Синиша Стојаноски
Перица Голомеиќ
Бојан Савески
Весна Босиљанова
Весна Ангелевска
Пане Антовски
Гордана Богичевиќ
Зоран Никчевски
Мелина Голубовска
Александар Стојчевски
Наташа Марковска-Василевска

ЗА
ЗА
отсутен
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Драган Николовски
Диме Велковски
Марија Митаноска
Мирослав Недески
Ивана Јаргиќ
Зоран Милошевиќ
Зоран Атанасов
Златко Марин
Александар Тодоровски
Линдита Атанасова
Драгана Букилица
Магдалена Андева
Слободан Дончевски

ГЛАСАА: ЗА - 1 4 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по шестата точка од дневниот ред- Предлог-Заклучок за
усвојување на квартал.чиот извештај за извршување на буџетот на Општина
Аеродром за 2010 година за четвртиот квартал.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 4 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Седма точка - 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 У Е А.
Се премина на гласање

ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Осма точка е Предлог-Закпучок за усвоување на Полугодишниот извештај за
работата на ОУ „Љубен Лапе" за учебната 2010/2011 година.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
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Девета точка - Предлог-Заклучок за усвоување на Полугодишниот извештај
за работата на ОУ „Гоце Делчев", за учебната 2010/2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ - н е м а В О З Д Р Ж А ! » нема
Заклучокотеусвоен.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - ПредлогЗаклучок за усвоување на Полугодишниот извештај за работата на ОУ „Браќа
Миладиновци ", за учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокоте усвоен.
Единаесета точка - Предлог-Заклучок за усвоување на Полугодишниот
извештај за работата на ОУ „Димитар Македонски ", за учебната 2010/2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокоте усвоен.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - ПредлогЗаклучок за усвоување на Полугодишниот извештај за работата на ОУ „Ѓорѓија
Пулевски", за учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави Заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советнмци П Р О Т И В - н е м а ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - ПредлогПрограма за волонтирање во општина Аеродром.
Претседателот ја стави програмата на гласање.
ГЛАСАА: З А - 15 советницм ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Програмата е усвоена.
Четмрмнаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергијапомеѓу општина Аеродром и ЕВН Македонија за
објект со адреса на бул.АСНОМ бр.62/3.
Се гласаше.

ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот мина на петнаесетата точка - Предлог-Одлука за давање
согласност за склучување Договор за засновање право на долготраен закуп на
градежно земјиште со непосредна спогодба, помеѓу Општина Аеродром и
Министерството за транспорт и врски на РМ, со намена изградба на парковско
зеленило.
Ана Ристевска се работи за паркот кај споменикот Ј. Сандански, бидејќи тука
е државно земјиште потребно е склучување на договор за долготраен закуп до
добивање на решение за локациски услови па решение за градба.
Велковски - кој ќе ја плати штетата за узурпирање на зеленилото, дали
градот Скопје е информиран, кој ќе го одржува паркот и до сега не му познато
склучување на ваков договор за долготраен закуп со Мин. за транспорт и врски и
веднаш кажа дека одлуката ќе ја оспори. Зошто е потребен закуп кога ќе се користи
од страна на сите граѓани.
Биљана Кокаровска - кажа за локацијата на паркот и понатаму наведе дека
се решава со архитектонски-урбанистички проект, за добивање на реш. за
локациски услови мора да биде или сопственост или корисничко право. Градот
Скопје ќе биде известен.
Диме Велковски - дали се бараа локациски услови за паркот во Реонски
центар, не. Зошто сега се бараат?
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Недески - даде приговор за некоректното однесување на администрацијата.
Велковски - не е одговорено за локациските услови и дали е внесено во
програмата на град Скопје?
Претседалетот ја стави на гласање Предлог-Одлуката.
Пане Антовски побара поединечно гласање.
Виктор Камилоски
ЗА
Сашо Петковски
ЗА
Гоце Трпковски
отсутен
Синиша Стојаноски
ЗА
Перица Голомеиќ
ЗА
Бојан Савески
ЗА
Весна Босиљанова
ЗА
Весна Ангелевсжа
ЗА
Пане Антовски
ЗА
Гордана Богичевиќ
Зоран Никчевски
ЗА
Мелина Голубовска
ЗА
Александар Стојчевски
ЗА
Наташа Марковска-Василевска
ВОЗДР.

Драган Николовски
Диме Велковски
Марија Митаноска
Мирослав Недески
Ивана Јаргиќ
Зоран Милошевиќ
Зоран Атанасов
Златко Марин
Александар Тодоровски
Линдита Атанасова
Драгана Букилица
Магдалена Андева
Слободан Дончевски

ГЛАСАА." З А - 1 3 с о в е т н и ц и ПР01ИВ=10
Предлог-Одлуката не е усвоена.

ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ЗА

ВОЗДРЖАНИ-1

По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори четириесет и петата
седница на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева

Претседател на Советот
на От1штина Аеродром
Виктов Камилоски

