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СКОПЈЕ
од 47-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 14.04.2011 година
со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром
Присутни :
- претседателот на Советот- Виктор Камилоски
-советниците:
1. Сашо Петковски
14. Диме Велковски
2. Гоце Трпковски
15. Марија Митаноска
3. Синиша Стојаноски
16. Зоран Никчевски
4 Перица Голомеиќ
17. Ивана Јаргиќ
5. Бојан Савески
18. Мелина Голубовска
6. Весна Босиљанова
19. Зоран Атанасов
7. Весна Ангелевска
20. Златко Марин
8. Пане Антовски
21. Александар Тодоровски
9. Гордана Богичевиќ
22. Линдита Атанасова
10 Мирослав Недески
23. Драгана Букилица
11. Зоран Милошевиќ
24. Магдалена Андева
12 Александар Стојчевски
25. Слободан Дончевски
13. Наташа Марковска-Василевска
26. Драган Николовски
Присутни се претставници од општинската администрација и градоначалникот.
Пред утврдување на дневниот ред претседателот отвори расправа по
записникот од 46 седница на советот, одржана на ден 08.03.2011 година.
Никој не побара збор и претседателот го стави записникот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека записникот од 46 седница на Советот е усвоен.
Понатаму претседателот наведе дека е пристигнат предлог за дополнување на
дневниот ред со следните точки:
- Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за регулирање на меѓусебни
односи при изградба на училишна спортска сала помеѓу Министерството за
образование и наука, ОУ „Гоце Делчев"-Горно Лисиче и Општина Аеродром;
- Предлог-Одлука за утврдување на почетната цена на јавно наддавање за давање
на користење на деловни простории сопственост на општина Аеродром, која би се
разгледувала како втора точка на дневен ред;
- Предлог-Заклучок за усвојување на Информацијата од Одделението за урбанизам
и подготовка на урбанистички планови за започнување постапка за измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план за локалитет Јане Сандански УЕ Г ,
број 07-135/1 од 14.04.2011 година.
Никој не се јави за збор и претседателот ги стави предлозите еден по еден на
гласање.
По однос на првиот предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се усвои предлогот.
По однос на вториот предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се усвои предлогот.
И по однос на третиот предлог за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: З А - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се усвои предлогот.
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Претседателот отвори расправа по дневниот ред за седницата, доставен со
Решението за свикување на седницата.
Бидејќи некој не се јави за збор претседателот го стави дневниот ред на
гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
По однос на првата точка- Предлог-Одлука за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Аеродром за 2011 година.
Објаснување по однос на Одлуката даде Борче Христов, по кое претседателот ја
стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-5 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека одлуката е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог-Одлука за утврдување на почетната
цена на јавно наддавање за давање на користење на деловни простории
сопственост на општина Аеродром, која би се разгледувала како втора точка на
дневен ред.
За збор се јави Диме Велковски праша кога ќе биде доставено на увид со што
располага општина Аеродром.
Кире Доневски даде одговор дека сите недвижности како и спортски сали веќе се
доставени со пописот и на тој начин може да се направи увид на работите со кои
располага општината, а цената е утврдена врз основа на проценка од ЈПССДП.
Диме Велковски побара до советот да се достави на увид со кои деловни објекти
располага општината.
Мирослав Недески побара со кој имот располага општината.
Претседателот ја стави Предлог-Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-10 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка-Предлог-Одлука за распишување на конкурс за изработка идејни
решенија за грб и знаме на Општина Аеродром и формирање комисија за
спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме на општина Аеродром.
Кире Доневски излезе на говорница и ја образложи одлуката, а постапката се
започнува бидејќи сегашниот грб на општината не ги исполнува бараните
хералдички стандарди.
Мирослав Недески побара присуство од членови на комисијата кои се стручњаци
од таа област и пошироката јавност, а не само општинска администрација.
Диме Велковски го цитираше член 7 од Одпуката и постави прашање по однос
на стручност на членовите на комисијата за да извршат избор и да оценат дали
предложените решенија се во согласност со правилата кои ги налага хералдиката.
Кире Доневски наведе дека не постои законска регулатива и кажа дека еден од
членовите на комисијата Петар Гајдов е член на хералдичкото здружение.
Зоран Атанасов даде предлог да се внесе лице од Здружението на хералдичари,
а Златко Марин побара поединечно гласање по однос на предлогот.
ГЛАСАА: ЗА - 1 3 советници ПРОТИВ-1 ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот не е усвоен.
По гласањето по однос на предлогот, Претседателот даде 10 минути пауза.
По паузата збор зема Александар Стојчевски наведе дека на координацијата е
договорено да се донесе одлуката како што е дадена од предлагачот со тоа што по
изборот на идејно решение да се добие и позитивно мислење од страна на
Македонското хералдичко здружение.
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Мирослав Недески наведе дека и во постапката за избор на грб и знаме првиот
пат комисијата била составена од еминентни стручни лица, па сепак изборот не бил
во согласностр со хералдиката. Понатаму наведе предлогот, соопштен од
советникот Стојчевски, да биде внесен во самата одлука, бидејќи постои опасност
да не се испочитува истиот.
Претседателот на тоа наведе дека сето ќе биде внесено во записникот од
седницата и дека ќе биде испочитувано.
Драган Николовски праша кое е стручното лице кое што утврдило дека
постоечкиот грб и знаме не се во ред и предложи комисијата во одлуката само да ги
прибере доставените идејни решенија, но не и да избира од нив, туку тоа да го
прави посебна стручна комисија.
Слободан Дончевски - го поддржа предлогот на Александар Стојчевски да се
внесат стручни и компатентни лица при конечниот изборот на грбот и знамето.
Претседателот потоа ја стави точката на гласање.
Виктор Камилоски
ЗА
Драган Николовски
ПРОТИВ
Сашо Петковски
ЗА
Диме Велковски
ПРОТИВ
Гоце Трпковски
ЗА
Марија Митаноска
ПРОТИВ
Синиша Стојаноски
ЗА Мирослав Недески
ПРОТИВ
Перица Голомеиќ
ЗА
Ивана Јаргиќ
ПРОТИВ
Бојан Савески
Зоран Милошевиќ
ЗА
ПРОТИВ
Весна Босиљанова
ЗА
Зоран Атанасов
ПРОТИВ
Весна Ангелевска
ЗА
Златко Марин
ПРОТИВ
Пане Антовски
ЗА
Апександар Тодоровски ПРОТИВ
Гордана Богичевиќ
ЗА
Линдита Атанасова
ПРОТИВ
Зоран Никчевски
ЗА
Драгана Букилица
ВОЗДР.
Мелина Голубовска
ЗА
ЗА
Магдалена Андева
Апександар Стојчевски
ЗА
ЗА
Слободан Дончевски
Наташа Марковска-Василевска ВОЗДР.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-10 ВОЗДРЖАНИ-2
Се констатира дека Предлог одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред - Предлог-План за
измена и дополна на планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2011
година.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-9 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Планот за јавни набавки е усвоен.
Петта точка- Предпог-Одлука за исплата на парична помош по основ на
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање.
Потоа претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката.
ГЛАСАА: ЗА - 1 6 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по шестата точка од дневниот ред- Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за кофинансирање на Центарот за развој на Скопски
плански регион за 2011 година.
Борче Христов даде објаснување по однос на точката.
Зоран Атанасов - дали Центарот за развој на скопски плански регион
поднесува некаков извештај за тоа каде и на што се потрошени средствата и дали и
советниците би добиле примерок од тоа?
Ана Ристевска наведе дека согласно член 8 и 9 од Договорот Центарот за
развој на ск. плански регион на почетокот на годината е должен да достави
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извештај до органот надзор над материјало-финансиско работење, односно
Државниот завод за ревизија.
Зоран Атанасов објасни дека станува збор за информирање, односно давање
на извештај што работи, каде и за која цел се трошат средствата кои ги уплаќа
секоја од општините во Скопје.
Лаиндита Атанасова наведе дека советниците се интересираат за тоа кои се
придобивките од финансирање на Центарот за развој на ск. плански регион.
Ана Ристевска наведе дека извештај може да побараме и да биде доставен
до советниците.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-1
Одлуката е усвоена.
Седма точка - Предлог-Одлука за одобрување на дополнителни финансиски
средства за затоплување на објектите на основните училишта на територијата на
Општина Аеродром за месец јануари 2011 година.
Борче Христов даде објаснување дека дотациите за училиштата се помалку
од трошоците потребно е да се доделат средства на училиштата.
Се премина на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Осма точка е Предпог-Одлука за одобрување на дополнителни финансиски
средства за затоплување на објектите на детските градинки на територијата на
Општина Аеродром за месец јануари 2011 година.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 7 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Девета точка - Предлог-Одлука за аплицирање на Општина Аеродром за
учество и за финансиско обврзување на Општината во програмата „Форуми во
заедницата".
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 26 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Одлука
за за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движна
ствар без надомест, помеѓу Општина Аеродром и Министерствто за локална
самоуправа.
Претседателот го стави заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 6 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на пребивање
(компензација) помеѓу Друштво за градежништво, градежно-занатски и
молерофарбарски работи „Нела ар" - Скопје и Општина Аеродром.
Недески се побуни за ставање на ваква одлука на совет.
Кире Доневски деде детално образложение по однос на точката, а одлуката е
предложена како најдобро решавање на конкретниот правен однос.
Диме Велковски наведе дека непотребно се инволвира советот и даде
предлог на не се гласа точката.
Ана Ристевска наведе дека тука не се работи за стандардна процедура и
треба Советот да се запознае со ситуацијата, а во иднина доколку има последици
тие ќе ги сноси општината.
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Недески наведе дека советот не е запознаен со состојбите во општината се
додека не се дојде во ситуација „што понатаму", па тогаш се инволвира советот да
изгласа одлука.
Линдита Атанасова - побара одговор од Ана Ристевска што ќе се случи
доколку одлуката не се изгласа? Побара тонски запис од седницата и поединечно
гласање по тпчката.
Диме Велковски уште еднаш потсети дека советот нема ингеренции по однос
на точката. Истото го наведе и Драган Николовски.
Се премина на поединечно гласање.
Виктор Камилоски
ВОЗДР.
Драган Николовски
ПРОТИВ
Сашо Петковски
ЗА
Диме Велковски
ПРОТИВ
Гоце Трпковски
ЗА
Марија Митаноска
ПРОТИВ
Синиша Стојаноски
ЗА
Мирослав Недески
ПРОТИВ
Перица Голомеиќ
ЗА
Ивана Јаргиќ
ПРОТИВ
Бојан Савески
ЗА
Зоран Милошевиќ
ПРОТИВ
Весна Босиљанова
ЗА
Зоран Атанасов
ПРОТИВ
Весна Ангелевска
ЗА
ПРОТИВ
Златко Марин
Пане Антовски
ЗА
Апександар Тодоровски ПРОТИВ
Гордана Богичевиќ
ЗА
Линдита Атанасова
ПРОТИВ
Зоран Никчевски
ЗА
Драгана Букилица
ВОЗДР.
Мелина Голубовска
ЗА
Магдалена Андева
Апександар Стојчевски
ЗА
Слободан Дончевски
ЗА
Наташа Марковска-Василевска ВОЗДР.
ГЛАСАА: ЗА - 1 3 советници ПРОТИВ -10 ВОЗДРЖАНИ- 3
Одлуката не е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - ПредлогОдлука за давање согласност на Договор за послуга, помеѓу Општина Аеродром и
Здружение на грагани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни
потреби „Дајте ни крилја" Скопје.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - ПредлогОдлука за давање согласност за исполнување на обврска спрема ЕВН
Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија од страна на Општина Аеродорм и поведување
на судска постапка спрема „Декатам Трејд", ДОО Скопје заради неисполнување на
преземени обврски со Договор за преземање на долг.
Претседателот ја стави на точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 20 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Четиринаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергија, помегу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
за објект со адреса на ул.Тодор Чангов број 20/6.
Се гласаше.
ГЛАСАА: ЗА - 1 9 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Пане Антовски даде предлог за точките од 15 до 23 да се води заедничка
расправа поради сродноста.
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Се гласање за предлогот.
ГЛАСАА: З А - 2 2 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Претседателот отвори расправа по однос на точките од 15-23.
Дејан Антовски даде образложение и објаснување по точките.
Потоа Претседателот ја стави на гласање петнаесетата точка - ПредпогОдлука за давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија
(правно лице), помегу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса
на бул.АВНОЈ бб во близина на спортска сала МЗТ.
ГЛАСАА: ЗА - 1 7 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Шеснаесетата точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на електродистрибутивна мрежа за стандардни приклучоци, помеѓу
Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.В.С. Бато број
32 и 34, претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 23 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена.
Седумнаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергија (правно лице), помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.В.С. Бато бр.32 и 34.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 23 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-1
Одлуката е усвоена.
Осумнаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на електродистрибутивна мрежа за стандардни приклучоци, помеѓу
Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.В.С. Бато број
51 и 55.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 21 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Деветнаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергија (правно лице), помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.В.С. Бато бр.51 и 55.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 20 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена.
Дваесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на електродистрибутивна мрежа за стандардни приклучоци , помеѓу
Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.Јане Сандански
број 46, 48, 50 и 52.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 18 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена.
Дваесет и прва точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
снабдување со електрична енергија (правно лице), помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.Јане Сандански бр.46, 48, 50 и 52.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 18 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Дваесет и втора точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор
за приклучок на електродистрибутивна мрежа за стандардни приклучоци , помеѓу
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Општина Аеродром и ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.АСНОМ број 44,
48, 74, 72, 70, 66, 62, 52, 50 и 46.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 19 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесет и трета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор
за снабдување со електрична енергија (правно лице), помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, за објект со адреса на бул.АСНОМ бр.44, 48, 74, 72, 70, 66, 62,
52, 50 и 46.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 20 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Повторно советникот Пане Антовски даде предлог за точките од број 24,
заклучно со број 29 да се води заедничка расправа.
Претседателот го стави предлогот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Оредлогот беше усвоен.
Претседателот отвори расправа по однос на точките. Никој не побара збор и
ги стави на гласање поединечно.
Дваесет и четврта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата
за организирање на екскурзии и други слободни активности на ОУ „Лазо
Ангеловски" за учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 7 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесет и петта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за
организирање на екскурзии и други слободни активности на ОУ „Блаже Конески", за
учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесет и шестта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за
еднодневна екскурзија за третто одцеление на ОУ „Гоце Делчев".
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесет и седма точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за
изведба на екскурзија настава во природа и еднидневен излет на ОУ „Ѓорѓија
Пулевски",за учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 6 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесет и осма точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмите за
ученички екскурзии и излети на ОУ „Љубен Лапе" за учебната 2010/2011 година
пролет и 2011/2012 година есен.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
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Дваесет и девета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за
организирање и реализирање на образовна екскурзија на ОУ „Димитар
Македонски"во учебната 2010/2011 година.
Претседателот го стави на гласање,
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Триесетта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Заклучок од Управен
одбор на АД ЗУАС - Скопје бр.23-548/2 од 14.03.2011 година за издавање решение
за локациски услови-за изградба на објект на КП 1734/48 ГП 2.1.4 во ДУП за
локалитет Реонски центар Урбана единица А.
Биљана Конаровска даде објаснување по однос на техничката грешка и
потребата од ставање на оваа точка на дневен ред.
Претседателот го стави заклучокот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен
Триесет и прва точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за
регулирање на меѓусебни односи при изградба на училишна спортска сала помеѓу
Министерството за образование и наука, ОУ „Гоце Делчев"-Горно Лисиче и
Општина Аеродром.
Никој не се јави за збор и претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Триесет и втора точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Информацијата
од Одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови за
започнување постапка за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план
за локалитет Јане Сандански УЕ Г , број 07-135/1 од 14.04.2011 година.
Зоран Атанасов - општинската администрација да внимава за да не дојде
повторно потреба за измена на ДУПот, a со самото тоа зголемување на трошоците
кои паѓаат на товар на општината.
Биљана Кокаровска даде објаснување дека тука се работи за барање за
измена на ДУП на од страна на сопственикот на земјиштето, кој има право на свој
трошок да започне постапка за измена и дополна на ДУПот.
Претседателот го стави на гласање.
ГЛАСАА: З А - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори четириесет и седмата
седница на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева
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