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3 A П И C H И K
од 53-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 28.09.2011 година со почеток
во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром

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. ПанеАнтовски
9. Гордана Богичевиќ
10 Мирослав Недески
11. Зоран Милошевиќ
12. Апександар Стојчевски
13. Наташа Марковска-Василевска

Камилоски
14. Диме Велковски
15. Драгана Букилица
16. Драган Николовсш
17. Ивана Јаргиќ
18. Мелина Голубовска
19. Зоран Атанасов
20. Златко Марин
21. Апександар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Сашо Петковски
24. Магдалена Андева
25. Слободан Дончевски

Отсутна е Марија Митаноска.
Присутни се претставници од општинската администрација и градоначалникот.
Претседателот отвори расправа по однос на Записникот од 51 седница. Бидејќи никој не се
јави за збор Записникот од 51 седница беше ставен на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Записникот е усвоен.
По однпос на Записникот од 52 седница повторно никој не се јави за збор, па беше ставен
на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 4 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен е Записникот од 52 седница.
Претседателот информираше дека е пристигнат предлог за дополнување на дн. ред со
следните точки:
- Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Писмо за намери помеѓу УНДП и
Општина Аеродром, со цел имплементација на проектот Ублажување на климатските
промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор во
соработка со УНДП и
- Предлог-Одлука за одобрување на дополнителни финансиски средства за затоплување
на објектите на основните училишта на територијата на Општина Аеродром за месец
март2011 година.
Никој не побара збор и Претседателот го стави на гласање првиот предлог за
дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е усвоен.
Вториот предлог за дополнување на дн.ред е ставен на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Претседателот наведе дека е даден предлог од Комисијата за образование и култура
точката за Предлог-Заклучок за усвојување на програма за организирање на екскурзии на ОУ
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„Браќа Миладиновци" да не се разгледува на оваа седница поради некомплетноста на самата
програма за екскурзии, и предлогот го стави на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Претседателот отвори расправа по дневниот ред за 53 седница.
Збор побара Линдита Атанасова и во име на советничката група на СДСМ побара точката
по однос на ДПУот да не се разгледува на денешната седница поради немање на материјал по
однос на истата, односно ие е доставен во законски предвидениот рок.
Предлагачот наведе дека се работи за техничка грешка во планот кој е во нацрт верзија,
претставникот од администрацијата ќе даде детално објаснување по однос на планот, додека
по однос на забелешките ќе бидат нотирани на јавната анкета.
Советничката Атанасова повторно побара да не се разгладува точката и побара да се стави
на гласање предлогот.
Претседателот го стави на гласање предлогот даден од Линдита Атанасова.
ГЛАСАА: З А - 8 советници П Р О Т И В - 1 4 ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот не е усвоен.
Претседателот го стави на гласање дневниот ред со дополнувањето,
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници П Р О Т И В - 7 ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
Претседателот премина на првата точка- План за измена и дополна на Планот за јавни
набавки на Општина Аеродром за 2011 година.
Линдита Атанасова постави прашање по однос на изменетиот термин за реализација на
ј.набавка и изнесе констатација по однос на администрацијата дека е потребано подобро
планирање за да не се доаѓа во ситуација да се манува често планот за ј.набавки.
Понатаму никој од советниците не побара збор и претседателот ја стави првата точка на
гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека измената на Планот за ј. Набавки е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог - Одлука за исплата на парична помош по основ на
пристигнато барање за отпремнина за пензионирање.
Претседателот ја стави Предлог-Одпуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка- Предлог - Одлука за измена и дополна на Одлуката за исплата на парична
помош за надомест на патни трошоци на ученици со посебни образовни потреби.
Никој од советниците не побара збор и претседателот го стави аманданот на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред - Предлог - Одлука за давање
согласност за потпишување Анекс на договор за изградба на паркинзи на територија на
општина Аеродром.
Линдита Атанасова постави прашање - Дали советот донел Одлука за паркинзи, што значи
овој Анекс на договор, за која територија се работи и каде ќе бидат паркинзите.
Дејан Антовски наведе дека се однесува на паркингот во Ново Лисиче бидејќи во текот на
реализацијата се појавуваат пропусти и потребно е склучување Анекс.
Претседателот го заклучи претресот по точката и ја стави на гласање.
ГЛАСАА: З А - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петта точка- Предлог - Одлука за доделување донација на Здружение на граѓани за
лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја" Скопје.
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Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката.
ГЛАСАА: ЗА - 20 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 електронски пристап на „Академика"-електронска база на прописи.
Претседателотја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 20 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Седма точка - Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Писмо за намери
помегу УНДП и Општина Аеродром, со цел имплементација на проектот Ублажување на
климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор во
соработка со УНДП.
ГЛАСАА: ЗА - 19 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Осма точка е Предлог - Одлука за давање согласност на Договор за финансиско
учество на Општина Аеродром во проектот - Ублажување на климатските промени преку
подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор во соработка со УНДП.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Девета точка - Предлог-Одлука за доделување на донација на Јавнотот претпријатие за
јавни парекиралишта Градски паркинг.
Предлагачот даде опширно објаснување по однос на оваа точка, целта е да се обезбеди
паркинг место за сите кои плаќаат, да се вложи во обновување и модернизирање на
паркинзите која е и целта на донацијата и воедно граѓаните кои живеат на локациите каде е
воведено зонското паркирање во иднина не го плаќаат.
Недески постави прашање која е врската меѓу ЈП и општина Аеродром каде општината
не е основач на истото, наплатата која ја врши е беспрекорна, проблемот не е само со
граѓаните туку со лицата кои доаѓаат и кои треба да платат повеќе од 100 денари за
задржување неколку часа. Наведе дека граѓаните на Лисиче се попривилегирано од причина
што не плаќаат паркинг за разлика од жителите на Аеродром, понатаму наведе дека ЈП не
врши осигурување, ниту има сигнализација и обележување, одржување итн. За крај истакна
дека не држи воопшто објаснувањето од страна на предлагачот и стручните служби.
Атанасова праша што инвестирало и што ќе инвестира ЈП за да му возврати општина
Аеродром?
Диме Велковски праша на кој начин паркиралиштата кои се слободни стануваат зонски?
Понатаму се побуни за дел од паркиралиштата кои се зонски дека се формирани на места каде
воопшто не треба да се наплаќа на пр. околу основните училишта или на места каде граѓаните
не барале зонско паркирање.
Предлагачот даде одговор дека зонскито паркирање е првенствено имплементирано на
местата каде има деловни објекти, со текот на времето корисниците на деловни објекти
започнаа да го користат паркинг просторот кој не е опфатен со зонско паркирање, па од таа
причина се зголемува опфатот каде е имплементирано зонското паркирање. Co самото тоа се
оневозможува одбегнување на плаќање за паркинг место, бидејќи во спротивно не би се решил
проблемот. Потоа неведе и која е целта на донацијата дека веќе на некои места е инвестирано
за да се обезбедат повеќе паркинг места и понатаму ги наведе местата на кои ќе се инвестира
за да се реши проблемот со паркирањето во соработка со ЈП. И во иднина целта е да се реши
проблемот со паркирањето и да се обебеди бесплатен паркинг на граѓаните кои живеат во
Општина Аеродром.
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Линдита Атанасова повторно праша Што инвестирал Градст паркинг за да биде
субвенциониран од Општина Аеродром и кој е одговорен за споредните улици каде е
воведено зонското паркирање, бидејќи се многу оштетени?
Одговор-За споредните улици одговорна е општина Аеродром и доклку има оштетувања
треба да се пријави во општина за да се отстрани оштетувањето.
Мирослав Недески - дали има Одлука со која Општина Аеродром има сшучено Договор
за соработка со Градски паркинг?
Зоран Атанасов наведе дека општината е таа која се грижи за одржување и
инвестирање во паркинг просторот, кое е и законски регулирано, значи во ваков случај
општината иввестира а друг ја собира добивката. Дали Советот донел одлука за зонско
паркирање, објаснување било дека секој може да дојде и да постави рампи и да го наплаќа
просторот за паркирање. Тука се зборува за доделување на донација на некој што користи
општински простор кој го наплаќа а за возврат општината не добива ништо. Понатаму наведе
дека во предложената Одлука никаде не стои дека граѓаните по Нова година ќе бидат
ослободени од плаќање на надоместок за паркирање. Понатаму побара по однос на предлогот
даден од негова страна на предходната седница, поединечно да се изјаснат советниците
(помеѓу точка 2 и 3 да се дополни: примателот на донацијата се обврзуза да ги ослободи од
плаќање на такса жителите на општина Аеродром на местата каде е воведено зонско
паркирање, започнувајќи од 01.01.2012 година).
Предлагачот наведе дека тука се работи за донација каде не може да се бара обврска за
примателот на донацијата да се оддолжи.
Мирослав Недески побара да се тргне точката од дневен ред и да се направи договор за
соработја со ЈП каде ќе биде предвидено дека граѓаните ќе бидат ослободени од надоместок
за паркирање.
Предлагачот на оваа точка наведе дека стои зад тврдењето дека граѓаните на Општина
Аеродром во иднина ќе бидат ослободени од плаќање на паркинг, бидејќи е постигнат договор
со Директорот на ЈП Градски паркинг.
Слободан Дончевски не е против да се наплаќаат паркинзи, но тие да се регуларно
обележани со постоење на сигнализација итн. воедно побара да се постават табли зона 30.
Драган Николовски наведе дака ЈП Градски паркинг е претпријатие на Градот Скопје
каде граѓаните плаќаат за користење на паркинг простор кој е еднаш веќе платено со
купувањето на становите. Понатаму предложи да се донираат средствата некаде каде се
попотребни, а не на профитабилно јавно претпријатие.
Претседателот премина на поединечно гласање по предлогот даден од страна на
ветникот Зоран Атанасов.
ЗА
ПРОТИВ Драган Николовски
Виктор Камилоски
ЗА
Диме Велковски
ВОЗДР.
Сашо Петковски
Слободан
Дончевски
ПРОТИВ
Гоце Трпковски
ЗА
Мирослав Недески
ВОЗДР.
Синиша Стојаноски
ЗА
Ивана Јаргиќ
ВОЗДР.
Перица Голомеиќ
ЗА
Зоран Милошевиќ
ПРОТИВ
Бојан Савески
ЗА
Зоран Атанасов
ПРОТИВ
Весна Босиљанова
ЗА
Златко Марин
ПРОТИВ
Весна Ангелевска
Александар Тодоровски ЗА
ПРОТИВ
Пане Антовски
ЗА
Линдита Атанасова
ВОЗДР.
Гордана Богичевиќ
ВОЗДР.
Драгана Букилица
ВОЗДР.
Зоран Никчевски
Магдалена Андева
ВОЗДР.
Мелина Голубовска
ПРОТИВ
Александар Стојчевски
Наташа Марковска-Василевска ВОЗДР.
ГЛАСАА: ЗА - 9 советници ПРОТИВ - 7 ВОЗДРЖАНИ- 8
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Предлогот не е усвоен.
Линдита Атанасова во име на советничката група на СДСМ побара поединечно
гласање за Одлуката.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ПРОТИВ
Драган Николовски
ЗА
Виктор Камилоски
ПРОТИВ
Диме Велковски
ЗА
Сашо Петковски
ЗА
ЗА
Слободан Дончевски
Гоце Трпковски
ПРОТИВ
Мирослав
Недески
ЗА
Синиша Стојаноски
ПРОТИВ
ЗА
Ивана Јаргиќ
Перица Голомеиќ
ПРОТИВ
ЗА
Зоран
Милошевиќ
Бојан Савески
ПРОТИВ
Зоран Атанасов
Весна Босиљанова
ЗА
ПРОТИВ
Златко
Марин
ЗА
Весна Ангелевска
Апександар Тодоровски ПРОТИВ
ЗА
Пане Антовски
ПРОТИВ
ЗА
Линдита Атанасова
Гордана Богичевиќ
ЗА
Драгана Букилица
Зоран Никчевски
ЗА
Магдалена Андева
ЗА
ЗА
Мелина Голубовска
ЗА
Александар Стојчевски
Наташа Марковска-Василевска ВОЗДР.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-9 ВОЗДРЖАНИ-1
Одлуката е усвоена.
Линдита Атанасова излезе на говорница и побара да влезе во записник дека по
исплаќањето на донацијата Градоначалникот на Општина Аеродром ќе одржи прес
конференција со Директорот на ЈП Градски паркинг и Градоначалникот на Град Скопје на која
ќе биде кажано дека жителите на Општина Аеродром нема да плаќаат надоместок за паркинг
место.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Одпука за
утврдување на почетната цена за давање на користење на урбана опрема - покриени шанкови
сопственост на општина Аеродром.
Кире Доневски (опш.администрација) се работи за Одлука со која се одредува почетна
цена на шанкови, понатаму ќе се даде оглас за отпочнување на лицитација.
Диме Велковски побара на советниците да биде доставено во што инвестира општината
и како би изгледа?
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: З А - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за измена и дополна на Одлуката за давање
согласност на Договор за примање на донација - парични средства за реконструкција на
детските градинки во Општина Аеродром од Вардар Осигурување АД Скопје.
ГЛАСАА: ЗА - 1 6 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за послуга, помеѓу Општина Аеродром и Здружение на жени
МИМОЗИ, Скопје.
Претседателот ја стави одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Претседателот констатираше дека Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за грант од Извршната агенција за образование,
аудиовизуелност и култура при Европската Унија.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
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Усвоена.
Четиринаесета точка - Предлог-Правилник за измена и дополнување на Правилникот
за условите, начинот и постапката на давање на користење на деловни простории и спортски
објекти.
ГЈ1АСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена.
Потоа Претседателот ја стави на гласање петнаесетата точка - Предлог-Одлука за
утврдување Нацрт на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за локалитет
Реонски центар Урбана единица А.
Страшко Хаџи Коцев даде објаснување по однос на деталниот урбанистички план.
Потоа Претседателот ја ставио на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Шеснаесетата точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на
Комисијата за спроведување на постапка за утврдување на грб и знаме на Општина Аеродром.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Седумнаесета точка - Предлог-Одлука за распишување на Конкурс за изработка на
идејни решенија за грб и знаме на Општина Аеродром и формирање на Комисија за
спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме на Општина Аеродром.
Се премина на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоена е Одлуката.
Претседателот даде предлог за точките од 18-24 да се води заедничка расправа поради
сродноста, односно поврзаноста на нивната содржина, а согласно член 81 став 2 од
Деловникот за работа на Советот.
Никој не се јави за збор и Претседателот ги ставаше на гласање поединечно.
Осумнаесета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа
на ОУ "Блаже Конески" за учебната 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Деветнаесета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ "Гоце Делчев" за учебната 2011/2012 година
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Дваесета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на
ОУ "Браќа Миладиновци" за учебната 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и прва точка - Предпог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ "Љубен Лапе" за учебната 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и втора точка - Предпог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ "Лазо Ангеловски" за учебната 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и трета точка - Предпог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ "Димитар Македонски" за учебната 2011/2012 година.
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ГЈ1АСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и четврта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ "Ѓорѓија Пулевски" за учебната 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 1 7 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Повторно предлагам за точките од 25-29 да се води заедничка расправа поради
сродноста, односно поврзаноста на нивната содржина, а согласно член 81 став 2 од
Деловникот за работа на Советот.
Никој не се јави за збор и Претседателот ги ставаше на гласање поединечно.
Дваесет и петта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на програми за одржување на
екскурзии за третто, четврто, шесто и осмо одделение на ОУ „Гоце Делчев".
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен.
Дваесет и шеста точка - Предлог-Заклучок за усвојување на програма за одржување на
екскурзии за шесто и осмо одделение, настава во природа за четврто одделение и еднодневен
излет од прво до деветто одделение на ОУ „Ѓорѓија Пулевски".
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и седма точка - Предлог-Заклучок за усвојување на програма за организирање
на екскурзии и други слободни активности на ОУ „Лазо Ангеловски".
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и осма точка - Предлог-Заклучок за усвојување на програма за организирање и
реализирање на образовна екскурзија за третто, шесто, осмо одделение и настава во природа
од прво до деветто одделение на ОУ „Димитар Македонски".
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Дваесет и девата точка - Предлог-Заклучок за усвојување на програма за реализирање
на излети и ученички екскурзии за учебната 2011/2012 година на ОУ „Блаже Конески".
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Триесетта точка - Предлог- Одлука за одобрување на дополнителни финансиски
средства за затоплување на објектите на основните училишта на територијата на Општина
Аеродром за месец март 2011 година.
Никој не побара збор и Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори педесет и третата седница на
Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева
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