З А П И С Н И К
од 49-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 16.06.2011 година
со почеток во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром
република

Присутни :
- претседателот на Советот- Виктор
-советниците:
1. Зоран Никчевски
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 Апександар Стојчевски
13. Наташа Марковска-Василевска

МакД

ОП
Камилоски
ЈА гсд.
14. Диме Велковски
15. Марија Митаноска
16. Драган Николовски
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

с к о пј е

Отсутен е Сашо Петковски.
Присутни се претставници од општинската администрација и овластено лице од
градоначалникот.
Пред утврдување на дневниот ред претседателот отвори расправа по
записникот од 48 седница на советот, одржана на ден 20.05.2011 година.
Зоран
Атанасов
наведе
дека
неговото
излагање
не
е
целосно
внесено.Претседателот го стави записникот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека записникот од 48 седница на Советот е усвоен.
Претседателот наведе дека има предлог за дополнување на дневениот ред:
Предлог-Одлука за утврдување Нацрт за изменување и дополнување на
Детален урбанистички план за локалитет „Индустриска зона" за дел од
урбанистичка единица В - Блок 6, 7 и 8, Општина Аеродром-Скопје.
Линдита Атанасова како координатор на СДСМ даде предлог за дополнување на
дн. ред со точката Предлог-Одлука за задолжување на градежниот инспекторат за
мерење на бучава на бул.Србија кај 44 катниците.
Првиот предлог за дополнување на дневниот ред беше ставен на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен.
За вториот предлог
ГЛАСАА: ЗА - 10 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот не е усвоен.
Линдита Атанасова како координатор на СДСМ побара точката да се стави на
дневен ред на следната седница.
И по однос на третиот предлог збор побара Мирослав Недески и побара да се
изготви Одлука.
Диме Велковски праша зошто Комисија ј нема разгледано оваа Предлог-Одлука
на кое доби одговор дека таа Одлука е ставена како предлог за дополнување на
дневниот ред.
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Линдита Атанасова побара информација од градоначалникот околу градежните
работи кои се изведуваат на бул.Србија и дали инспекција од општината има
илезено на терен.
Градоначалникот објасни дека се изведуваат работи од многу градежни фирми,
општината има надлежност во делот дали се гради согласно документација, a no
однос на работното време има трудова, санитарна инспекција и секој засегнат
граѓанин може да пријави.
Гоце Трпковски излезе со предлог за дополнување на дневниот ред со точката:
Предлог-Одлука за спонзорство на манифестацијата Илинденски марш.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот беше усвоен
Претседателот деде 15 минутна пауза на барање на сов. група на СДСМ.
Претседателот го стави дневниот ред на гласање дневниот ред со
дополнувањето.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
Претседателот премина на првата точка- Одлука за измена на распоредот
на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2011 година.
Објаснување по однос на Одлуката даде Борче Христов, по што за збор се
јави Зоран Атанасов кој побара во иднина да се даваат поконцизни образложенија.
Претседателот ја стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници П Р О Т И В - 6 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека одлуката е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог - План за измена и дополна на Планот
за јавни набавки на Општина Аеродром за 2011 година.
Линдита Атанасова праша на што се должи зголемувањето на бројот на
столчиња за ОУ и побара информација колку чини препумпната станица во Горно
Лисиче.
Предлагачот одговори дека тоа се должи на измените во Буџетот, а вкупната
вредност ќе се знае по завршување на тендерите додека потребата за нови
столчиња и клупи е поради зголемен бр. На ученици и оштетување на старите
клупи.
Претседателот ја стави Предлог-Плнот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-4 ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Планот е усвоен.
Третата точка- Предлог - Одлука за исплата на парична помош по основ на
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Предлог одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред - Предлог - Одлука за
давање согласност на Договор за прикпучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу
Општина Аеродром, ЕВН Македонија и Агенција за млади и спорт на РМ, на тениско
игралиште на локација со адреса на бул. АВНОЈ бб, кај спортска сала на МЗТ.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петта точка- Предлог - Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
на локација на адреса бул. 3-та Македонска бригада, ул.Новопроектирана 1, 4 и 5.
Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
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Се отвори расправа по шестата точка од дневниот ред- Предлог - Одлука за
давање согласност на Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа, помегу
Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со адреса на ул.„8, 11 и 12 КО
Кисела Вода 2.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Седма точка - Предлог - Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
на локација со адреса на бул. АВНОЈ до згради бр.4 и 8.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Осма точка е Предлог - Одлука за давање согласност на Договор за
приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
на локација со адреса на бул. АСНОМ до бр.2 и 30.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Девета точка - Предлог - Одлука за исплата на парични седства на
вработените во општинската администрација на Општина Аеродром по основ на
надоместок за годишен одмор.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог Одлука за продолжување на рокот за замена на постојните киосци со типски и
давање согласност на Анекс Договори за поставување на урбана опрема на
територијата на Општина Аеродром.
Кире Доневски даде образложение дека само се продолжува рокот за
унифицирање на објектите.
Диме Велковски побара колку киосци постојат во општината, кој од нив имаат
потпишано договор, понатаму дали ќе се рушат киосците кои не се типизирани до
одредениот датум 2011 година, исто така до советниците не е доставено на
писмено со што располага општината. Понатаму побара да се размисли за цената
од 50 евра по квадрат за киосците, бидејќи е превисока и побара објаснување по
однос на насловот на Одлуката, односно дали се работи за веќе постоечката или
нова урбна опрема.
Кире Доневски одговори дека се работи за околу 30 сопственици на киосци.
Златко Марин се надоврза на излагањето на Велковски и праша колкава е
бројката на отстранети објекти поради тоа што не биле типизирани во утврдениот
рок, побара писмен одговор.
Кире Доневски наведе дека нема отстранет објект поради тоа што не е
типизиран, само поради неплаќање.
Златко Марин - Врз основа на што е продолжен рокот баш за 6 месеци а не
повеќе?
Диме Велковски потсети дека пред една година било кажано дека има 100 до
150 времени објекти, а поради високо утврдената цека бројката на врем. објекти
паднала на 30 и инсистираше одговор на неговото барање и барањето на Златко
Марин да добие на следната седница во писмена форма, односно колку фирми
имаат потпишано, на колкава сума и образложение за продолжување на рокот до
Нова година, како и дали има поставено нови киосци низ општината.
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Недески не беше задоволен од одговорите добиени од страна на
администрацијата, го наведе добиениот одговор од страна на претставникот на
градоначалникот дека ќе се толерираат до јуни и потоа тие кои не се типизирани ќе
се отстранат, а сега се предлага продолжување на рокот.
Зоран Атанасов наведе дека со самата дискусија за иста одлука неколку
седници збори за фактот дека нешто не е во ред со одлуката и како е можно во
услови кога држ.земјиште се продава за 1 евро да се бара само за закуп 50 евра по
квадрат, исто така со Одлуката се спречува економскиот развој на општината,
побара да се преиспита член 2 за финансискиот дел и делот за стандардизацијата
и плаќањњето околу типизацијата на објектите.
Диме Велковски побара одговори на сите поставени прашања да бидат
писмено доставени.
Дончевски побара во писмена форма да се објасни дали киосците
претставуваат нелојална конкуренција на деловните простории пред кои се
поставени, бидејќи деловна просторија чини многу повеќе.
Зоран Атанасов наведе дека програмата за поставување на урбна опрема е
потребно да се преиспита и во неа конкретно да се одредат локации каде ќе се
поставува урб. опрема, баш од причините кои ги наведе Дончевски.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-7 ВОЗДРЖАНИ-1
Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за утврдување Нацрт за изменување и
дополнување на Детален урбанистички план за локалитет Индустриска зона за дел
од УЕ В Блок 6, 7 и 8.
Биљана Кокаровска даде објаснување по однос на ДУПот.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - ПредлогОдлука за спонзорство на манифестацијата Илинденски марш.
Гоце Трпковски даде подетални информации и објаснување.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 21 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Претседателот констатираше дека Одлуката е усвоена.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори четириесет и
деветата седница на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева

