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З А П И С Н И К
од 55-та седница на Советот на Општина Аеродром, одржана на 29.11.2011 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. ПанеАнтовски
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. Апександар Тодоровски
22. Линдита Атанасова
23. Сашо Петковски
24. Магдалена Андева
25. Слободан Дончевски
26.Гоце Трпковски

Присутни се претставници од општинската администрација и овластено лице од страна на
градоначалникот.
Пред утврдување на дневниот ред за 55 седница на Советот, претседателот отвори
расправа по записникот од 53 седница. Никој не се јави за збор и го стави на пласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Записникот е усвоен.
претседателот отвори расправа по записникот од 54 седница.
Зоран Атанасов наведе дека по однос на ДУПот Индустриска зона УЕ В не му е доставена
бараната документација, материјали по однос на промена на котите и тоа не само на увид туку
да биде доставена на сите советници.
Кокаровска кажа дека ќе биде доставена документацијата на советниците.
Претседателот го предложѓи дневниот ред за седницата доставен со материјалите и
информираше дека предлагачот ја повлекува точката 13.Предлог - Одлука за донесување на
изменување и дополнување на Детален урбанистички план за локалитет Реонски Центар
Урбана единица А Блок 1 и 2.
Понатаму, пристигнат е предлог за дополнување на дн. ред со следната точка:
- Предпог-Заклучок за усвојување на Информација од Одделението за урбанизам и
подготовка на урбанистички планови, по однос на отпочнување постапка за
донесување на ДУП за локалитет Мичурин УЕ А.
За збор се јави Дончевски праша за дописот кој се чека од Собрание на РМ по однос на
надоместоците.
Кире Доневски објасни по однос на автентичното толкување на законските одредби за
надоместоци, кажа дека е добиен одговор, каде се вели дека одредбите за кои се бара
толкување се прецизни и јасни, а известувањето ке биде поделено.
Драган Николовски ги побара исплатните листи на увид и побара точка на дневен ред по
однос на Правилник за исплата на надоместоци на советниците.
Претседателот го стави на гласање предлогот за дополнување на дневниот ред.
ГЛАСАА: З А - 1 7 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Предлогот е усвоен.
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Претседателот го стави на гласање дневниот ред со дополнувањето.
ГЈ1АСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Дневниот ред е усвоен.
Претседателот премина на првата точка- Предлог - План за измена и дополна на
Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2011 година.
Зоран Атанасов побара објаснување од службите за кој објект се предвидени 40 мил.
денари за тендер во декември?
Борче Христов објасни дека се работи за спортскиот објект во Ново Лисиче.
Линдита Атанасова праша по однос на точката - изградба на паркинзи во Ново Лисиче
средствата од 9 се зголемени на 14 мил. денари.
Борче Христов износот се менува заради тоа што се работи за 3 поголеми паркинзи,
средствата се предвидени во Буџетот но потребни се повеќе средства за нивна изградба.
Линдита Атанасова повторно на говорница праша како се предвидени средства за
објекти кои се уште не започнати со изградба?
Ана Ристевска даде објаснување по однос на јавната набавка за која се интересираа
советниците.
Линдита Атанасова не се согласи со објаснувањето на предходниот соговорник и
негодуваше по однос на менувањето на планот за јавни набавки секоја седница.
Понатаму никој од советниците не побара збор и претседателот ја стави првата точка на
гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-10 ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека измената на Планот е усвоен.
Се премина на втората точка - Предлог - Одлука за исплата на парична помош по основ на
пристигнати барања за отпремнина за пензионирање
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Третата точка- Предпог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Аеродром за третиот квартал за 2011 година.
Зоран Атанасов даде забелешки по однос на кварталниот извештај на кое Борче Христов
наведе дека во иднина ќе се води сметка да биде подетално изготвуван.
ГЛАСАА: ЗА - 17 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Заклучокот е усвоен.
Се отвори расправа по четвртата точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
проширување на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2011.
Борче Христов даде детално објаснување по однос на проширувањето на средствата во
Буџетот.. Потоа претседатеот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 5 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Се констатира дека Одлуката е усвоена.
Петга точка- Предлог-План на Програми за развој на Општина Аеродром за периодот
2012 и2014 година.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Програмите се усвоени.
Се отвори расправа по шестата точка од дневниот ред- Предлог-Одлука за доделување
спонзорство на Кошаркарскиот клуб „МЗТ Скопје Аеродром.
Претседателот ја стави Одпуката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 26 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
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Седма точка - Предпог-Одлука за задолжување на Комисијата за донации и
спонзорства за распишување на јавен оглас за доделување на донации за афирмација на
спортот во Општина Аеродром.
Кире Доневски даде објаснување по однос на Предлог-Одлуката за спроведувањето на
постапката, наведе кои се членови на комисијата, како ќе се изврши изборот итн.
Диме Велковски побара доставување писмена информација по однос на членовите од
кои е составена Комисијата и кога е формирана.
ГЛАСАА: ЗА - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Осма точка е Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за послуга, помеѓу
Општина Аеродром и Сојуз на литературни преведувачи, Скопје.
Атанасова праша зошто се доделува просторот на овие корисници?
Диме Велковски побара Советот да знае со каков имот располага општината.
Зоран Атанасов праша зошто се доделуваат деловни објекти бесплатно, а од друга
страна за функционирање на месните заедници се плаќаат кирии и кој е бенефитот од оваа
активност?
Кире Доневски објасни дека месните заедници не може да функционираат во друго
населено место освен во она во кое се основани и да бидат во функција на граѓаните, а овој
деловен простор се наоѓа на ул.Мите Богоевски и се доделува на здружение кое го има веќе
користено и веќе се затекнати таму, а ќе вложат во просторот и ќе го оплеменат.
Претседателот ја стави точката на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-1 ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
Девета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор помеѓу Општина Аеродром и
Министерствто за животна средина и просторно планирање.
ГЛАСАА: ЗА - 1 7 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Одлуката е усвоена.
За точките од 10-12 претседателот предложи 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 по истите и претседателот ги стави на гласање.
Претседателот премина на десета точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за давање
согласност на Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и
ЕВН Македонија, на локација со адреса на бупЈане Сандански бр.108 ја ставам на гласање.
ГЛАСАА: ЗА - 21 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Единаесета точка - Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за приклучок на
дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со адреса на
ул.Владимир Комаров бр.2, 4, 6 и 8.
ГЛАСАА: ЗА - 21 советници ПРОТИВ -нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Одлуката е усвоена.
Претседателот премина на дванаесетата точка од дневниот ред - Предлог-Одлука за
давање согласност на Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа, помеѓу Општина
Аеродром и ЕВН Македонија, на локација со адреса на ул.Владимир Комаров бр. 8 и 12.
ГЛАСАА: ЗА - 18 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, за корекција во донесен ДУП за локалитет Јане Сандански УЕ Г.
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Кокаровска даде објаснување дека тука се работи за грешка направено од планерот, па
од таа причина е потребно усвојување на овој Заклучок.
ГЈ1АСАА: З А - 15 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Четиринаесета точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за
работа на ЈДГОА "Буба Мара" за 2010/2011 година.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ - нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Усвоен.
Петнаесетта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа
на ЈДГОА "Буба Мара" за 2011/2012 година.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
Шеснаесетта точка - Предлог-Заклучок за усвојување на Информација од Одделението
за урбанизам и подготовка на урбанистички планови, по однос на отпочнување постапка за
донесување на ДУП за локалитет Мичурин УЕ А.
ГЛАСАА: ЗА - 16 советници ПРОТИВ-нема ВОЗДРЖАНИ-нема
Усвоен.
По исцрпување на дневниот ред претседателот ја затвори педесет и петата седница на
Советот на Општина Аеродром.
Изготвил
Ана Карајанова-Димитрушева

Претседатегина Советот
на OniLipfHa Аеродром
Виктод-Камилоски

