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З А П И С Н И К
:
=
од 54-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 10.10.2011 година со почеток
во 16:30 часот, во просториите на Општина Аеродром
Присутни :
- претседателот на Советот- Виктор
-советниците:
1. Зоран Никчевски
2. Драгана Букилица
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. Драган Николовски
17. Ивана Јаргиќ
18. Мелина Голубовска
19. Зоран Атанасов
20. Златко Марин
21. Александар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Сашо Петковски
24. Магдалена Андева
25. Слободан Дончевски

Отсутен е Гоце Трпковски.
Присутни се претставници од општинската администрација и градоначалникот.
Претседателот информираше дека е пристигнат предлог за дополнување на дн. ред со
следните точки:
- Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на OA за 2011
година;
- Предлог-Заклучок за усвојување на Известување од Одделението за урбанизам и подготовка
на урбанистички планови, за корекција во донесен ДУП за локалитет Индустриска зона В дел 6, 7
и 8;
- Предлог-Заклучок за усвојување на Информација од Одделението за урбанизам и
подготовка на урбанистички планови, по однос на Програма за поставување на времени
објекти на подрачјето на Општина Аеродром;
- Предлог-Заклучок за усвојување на корекции на Програмата 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", за учебната 2011/2012
година, дадени од Бирото за развој на образованието.
Драган Николовски даде забелешка дека записникот од 53 седница не е доставен.
Слободан Дончевски се јави за збор и предложи точка на дневен ред-Предлог-Одлука за
ревизија на Правилникот за советнички додаток за оправдано-неоправдано отсуство на
седницата на општинха Аеродром. Понатаму наведе дека од страна на службите е известен
дека е побарано автентично толкување на законските прописи кои се однесуваат на
надоместокот, испратено до законодавно-правната комисија при Собранието на РМ, но
одговор уште не е пристигнат и не се знае до кога би се чекал повратен допис од нивна страна.
Беше даден одговор дека е испратен допис до највисокото законодавно тело и без тоа не
би можело да се презема ништо, службите на општината ќе се обратат повторно со ургенција a
no добивањето на дописот ќе се постапи согласно истиот.
Линдита Атанасова зеде збор за да го честита претстојниот празник 11 октомври.
Претседателот го стави на гласање првиот предлог за дополнување на дневниот ред Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на OA за 2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Предлогот е усвоен.
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Вториот предлог за дополнување на дн.ред е ставен на гласање - Предлог-Заклучок
за усвојување на Известување од Одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови, за
корекција во донесен ДУП за локалитет Индустриска зона В дел 6, 7 и 8.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Претседателот го стави на гласање третиот предлог за дополнување на дневниот ред Предлог-Заклучок за усвојување на Информација од Одделението за урбанизам и подготовка
на урбанистички планови, по однос на Програма за поставување на времени објекти на
подрачјето на Општина Аеродром.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Четвртиот предлог е Предлог-Заклучок за усвојување на корекции на Програмата 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", за
учебната 2011/2012 година, дадени од Бирото за развој на образованието.
ГЈ1АСАА: ЗА - 14 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Претседателот го стави на гласање дневниот ред со дополнувањето.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници П Р О Т И В - 3 ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
Претседателот премина на првата точка- Предлог - Одлука за исплата на парична
помош по основ на пристигнати барања за исплата на парична помош по основ на пристигнати
барања на отпремнина за пензионирање и смрт на член на потесното семејството.
Никој од советниците не побара збор и претседателот ја стави првата точка на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека измената на Одлуката е усвоена.
Се премина на втората точка - Предлог-Правилник за измена и дополна на Правилникот со
критериуми за доделување парична помош, поддршка и спонзорства.
Линдита Атанасова побара објаснување по однос на членот 6 во измената и дали ова би
значело дека во иднина општината ќе биде обврзана за доделување на спонзорства како што е
случајот со Одлуката за ЈП донесена на предходната седница..
Кире Доневски наведе дека доделувањето спонзорство/донација е право на советниците и
дали воопшто би се доделило пак зависи од Одлука на Советот, понатаму истакна дека како
измена е внесен оглас како можност за доделување на донација.
Мирослав Недески даде забелешка на членот 7 и наведе дека треба да си остане
Комисијата да го разгледува, а Советот да го усвојува како и досега, а не да се изземат
Комисиите. Предложи членот 7 да се изземе од Правилникот.
Драган Николовски приговараше околу работата на Комисијата за статут и прописи и
побара објаснување за Правилникот од членовите на самата Комисија а потоа и од
предлагачот на точката.
Бојан Савески - член на Комисијата, наведе дека се разгледани предложените точки и по
дадено објаснување од страна на стручно лице од опш. администрација Комисијата ги донела
Заклучоците како што е наведено во записникот од одржаниот состанок.
Слободан Дончевски наведе дека треба да се посвети посебно внимание на Правилниците
од овој вид да бидат внимателно изработени.
Предлагачот наведе дека тука се работи за измена односно дополна со цел да има
општината можност заради реализација на проекти со конкретна намена, по пат на оглас да
конкурираат правни лица, здруженија итн.
Кире Доневски ја објасни улогата на Комисијата во одлучувањето и предлагање на Советот
на изгласување.
Драган Николовски повторно на говорница коментираше no однос на членот 3 од измената
и побара да му биде објаснета разликата меѓу донација и спонзорство. Наведено е во
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правилникот дека општината може да доделува средства на тие кои ќе конкурираат не
само општината туку и пошироко, побара објаснување по однос на наведеното.
Кире Доневски ја објасни разликата донација/спонзорство, a no однос на второто прашање
- се работи само за правни лица основани од Град Скопје и државата или некој друг орган.
Драган Николовски наведе дека нема да гласа по однос на точката бидејќи општината ќе
треба сопствените средства да ги дава на претпријатија или други правни лица и апалираше
до останатите советници да не го поддржат донесувањето на Правилникот.
Линдита Атанасова постави прашање Дали општината треба по однос на Правилникот да
распише оглас за да додели средства на останати ЈП, правни лица итн. И нели ЈП и фирмите
основани од државата располагаат со сопствен буџет, тогаш во кое својство се јавува општина
Аеродром?
Предлагачот наведе дека не се работи за спонзорирање на ЈП итн. туку доколку општината
организира настан и распише оглас да можат да конкурираат правни субјекти кои не се само од
општина Аеродром бидејќи можда тоа што би го предложиле би било избрано како најдобро
решение
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 14 советници П Р О Т И В - 1 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Правилникот.
Претседателот предложи за точките од 3 - 6 да се води заедничка расправа поради
сродноста, односно поврзаноста на нивната содржина, а согласно член 81 став 2 од
Деловникот за работа на Советот. По отварање на расправа по однос на 3 - 6 точка никој не се
јави и претседателот ги стави на гласње поедиечно.
Третата 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 бб во близина на МЗТ сала, населба 13 ноември.
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 на Договор за приклучок на електродистрибутивна мрежа за стандардни
приклучоци, за објект со адреса на бул.Јане Сандански број 3 и 5.
ГЛАСАА: ЗА - 21 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петта точка- Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за снабдување на
дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со адреса
на бул.Јане Сандански бр 3 и 5 во населба 13 ноември..
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 снабдување на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, на локација со адреса на препумпна станица во Горно Лисиче.
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 19 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Седма точка - Предлог - Закпучок за усвојување на Информација од Одделението за
урбанизам и подготовка на урбанистички планови, за изменување и дополнување на Програма
за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Аеродром за 2011/2012 година.
Објаснување по однос на точката даде Страшко Хаџи Коцев, потоа се гласаше.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Осма точка е Предлог-Заклучок за усвојување на програма за организирање екскурзии
на ОУ „Браќа Миладиновци".
Претседателотја стави точката на гласање.
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ГЈ1АСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Закпучокот е усвоен.
Девета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈДГОА
"Срничка" за 2010/2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Заклучокот е усвоен.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Заклучок за
усвојување на Годишната програма за работа на ЈДГОА "Срничка" за 2011/2012 година.
Претседателот го стави закпучокот на гласање.
ГЈ1АСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот
на OA за 2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Заклучок за
усвојување на Известување од Одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички
планови, за корекција во донесен ДУП за локалитет Индустриска зона В дел 6, 7 и 8.
Страшко Хаџи Коцев даде објаснување по однос на корекцијата со која се врши измена
во висинската кота, дека е на барање на инвеститорот каде се изменети 25 сантиметри во
височина.
Зоран Атанасов наведе дека тука се работи за сериозна работа и го побара барањето
доставено од ЗУАС.
Предлагачот наведе дека тука се работи за објект кој уште не почнал да се гради,
понатаму објасни дека е доставено писмо од страна на планерската фирма каде се бара
корекција, а Советот е тој кој треба да одлучи бидејќи е донесувач на планот.
Зоран Атанасов повторно ги побара на увид материјалите со цел да може советот да се
изјасни по точката.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Претседателот констатираше дека Одлуката е усвоена.
Се отвори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Заклучок за
усвојување на Информација од Одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички
планови, по однос на Програма за поставување на времени објекти на подрачјето на Општина
Аеродром.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен.
Четиринаесета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на корекции на Програмата 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", за
учебната 2011/2012 година, дадени од Бирото за развој на образованието.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори педесет и четвртата седница
на Советот на Општина Аеродром.

Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева
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