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01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 1
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работа на полициската
станица од ПС од ОН Аеродром за 2014 година
Се објавува Заклучок за усвојување на Извештај за работа на полициската
станица од ПС од ОН Аеродром за 2014 година, донесен на триесет и четвртата
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2702/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа
(„Службен васник на РМ" број 05/02) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром
(„Службен гласник на Општина Аеродром" број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот
на Општина Аеродром на својата 34-та седница, одржана на ден 31.03.2015 година
го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работа на полициската станица од ПС од ОН
Аеродром за 2014 година

1. Се усвојува Извештај за работа на полициската станица од ПС од ОН Аеродром
за 2014 година, број 08-1961/1 од 05.03.2014 година;
2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Аеродром“.
Број 09-131/8
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 2
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА
за 2015 година
Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
ОА за 2015 година, донесена на триесет и четвртата седница на Советот на
општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2691/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 2 од Законот за локлана самоуправа
(„Службен весник на Рм“ бр.05/2002) и член 84 од Статутот на Општина Аеродром
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.07/05 и „Службен гласник на Општина
Аеродром“ број 07/06, 02/2010 и 22/10), Советот на Општина Аеродром на 34-та
седница одржана на ден 31.03.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА
за 2015 година
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Аеродром за 2015 година, и тоа на следниот начин:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен
дел на Буџетот на општината за 2015 година, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-131/3
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 3
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на План за измена и дополна на Планот за јавни набавки на ОА за
2015 година
Се објавува План за измена и дополна на Планот за јавни набавки на ОА за
2015 година, донесен на триесет и четвртата седница на Советот на општина
Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2692/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните набавки („Службен Весник на Р.
Македонија бр.136/07, 130/08, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/14,
43/14 и 130/14) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром
(„Службен гласник на Општина Аеродром број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 01/2015),
Советот на Општина Аеродром на својата 34 седница одржана на ден 31.05.2015
година, донесе:
ПЛАН
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА
АЕРОДРОМ ЗА 2015 ГОДИНА
Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2015 година („Службен
гласник на ОА“ 24/2014, 03/15, 5/15), се МЕНУВА на следниот начин
Ред
бр.

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковна спогодба

Ши
фра
спор
ед
ОПЈ
Н

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Проценета вредност
на договорот
/рамковна спогодба
без ДДВ (во денари)

Јануари

Вредноста
„6.185.000,00“ се
заменува со
вредноста
„6.910.000,00“

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Проценета вредност
на договорот
/рамковна спогодба
без ДДВ (во денари)

Вид на
постапка

III. Набавка на стоки

3.

Набавка на училишна облека за
учениците од основните училишта на
територија на Општина Аеродром

Отворенa
постапка

- дополна

Ред
бр.

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковна спогодба

Ши
фра
спор
ед
ОПЈ
Н

Вид на
постапка

III. Набавка на стоки

26.

Набавка на пелети за потребите на
системот за греење во Општина
Аеродром

Број 09-131/9
01 април 2015 година
Скопје

Мај /Јуни

254.000,00

Барање за
прибирање
на понуди
со објава на
оглас

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 4
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски средства за
основно училиште „Александар Македонски“, Општина Аеродром
Се објавува Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски
средства за основно училиште „Александар Македонски“, Општина Аеродром,
донесена на триесет и четвртата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2702/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 став 1 точка 25 и член 63 од Статутот на
Општина Аеродром (“Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014,
23/2014), Советот на Општина Аеродром на својата 34 седница одржана на
31.03.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за одобрување на дополнителни финансиски средства за основно училиште
„Александар Македонски“, Општина Аеродром
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат дополнителни финансиски средства наменети
за основно училиште „Александар Македонски“, Општина Аеродром.
Член 2
Дополнителните средствата се одобруваат во износ од 260.000,00 денари на
потставката 425990 – други договорни услуги.
Член 3
Средствата ќе бидат одобрени од колоната „основен буџет“ на Општина
Аеродром за 2015 година, Програма Н1 – основни училишта, потставка 425990 –
други договорни услуги.
Член 4
Оваа Одлука стапува на сила од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-131/3
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 5
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на исплата на надоместок за уредување
на градежно земјиште на подрачје на Општина Аеродром, од страна на АД „Турмак“ ,
со одложено плаќање
Се објавува Одлуката за одобрување на исплата на надоместок за
уредување на градежно земјиште на подрачје на Општина Аеродром, од страна на
АД „Турмак“ , со одложено плаќање, донесена на триесет и четвртата седница на
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2701/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” број 05/02) , член 24 став 1 точка 38 од Статутот на
Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014,
23/2014 ), член 4 став 1 точка 3 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и
47/11) и барање број 28-2613/1 од 30.03.2015 година, Советот на Општина Аеродром
на својата 34 седница одржана на 31.03.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за одобрување на исплата на надоместок за уредување на градежно земјиште на
подрачје на Општина Аеродром, од страна на АД „Турмак“ , со одложено плаќање
Член 1
Со оваа одлука се одобрува, дел од исплатата на надоместокот за уредување
на градежно земјиште за подрачје на Општина Аеродром од страна на инвеститорот
АД „Турмак“, за изградба стамбено-деловен комплекс во локалитет „Индустриска
зона“ УЕ В, блок 6, фаза 2 Г.П. 2.1, (блок Д(кула), Е и Г), КП 1768/15 КО Кисела Вода
2, комплекс 15/1, да се изврши со одложено плаќање.
Член 2
Одложеното плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште,
(40 % кој треба да се уплати во Општина Аеродром), подразбира уплата на :
- 10 % од вкупниот износ на надоместокот пред добивање одобрение за
градење, и
- останатиот износ на одложено плаќање, поточно на 2 две еднакви годишни
рати од кои 45% ќе се уплати до 31 декември 2015 година, а другата рата од 45% ќе
се уплати до 31 декември 2016 година.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-131/2
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 6
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за интонирање на химната на РМ во основните училишта
во Општина Аеродром
Се објавува Одлуката за интонирање на химната на РМ во основните
училишта во Општина Аеродром , донесена на триесет и четвртата седница на
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2698/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа член 15 став 1 точка 6 од Законот за Град Скопје („Службен
весник на РМ„ број 55/04) в.в. со член 3 став 1 алинеја 7 од Законот за основното
образование („Службен весник на РМ“ број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009,
88/2009, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014 и 10/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), член 2 и член 26 алинеја 4
од Законот за употреба на грбот, знамето и химната на РМ („Службен весник на РМ”
бр.32/97,110/08), Советот на Општина Аеродром на 34 седница одржана на ден
31.03.2015 донесе
ОДЛУКА
за интонирање на химната на РМ во основните училишта во Општина Аеродром
Член 1
Со оваа одлука се утврдува обврска за основните училишта во Општина
Аеродром за интонирање на химната на Република Македонија, утврдена во Законот
за химната на РМ(„Службен весник на РМ” бр.50/92).
Член 2
Во основните училишта во Општина Аеродром химната на РМ ќе се интонира
пред почетокот на наставата за првата смена и тоа:
- во тековната учебна година 2014/2015 секој понеделник
- од наредната учебна година 2015/2016 година секој работен ден од
понеделник до петок.
Член 3
При интонирање на химната на РМ, основните училишта се должни да
воспостават достоинствено следење на химната од страна на сите ученици и други
присутни од почетокот до крајот на интонирањето.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-131/6
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 7

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за промена на седиштето на Општина Аеродром
Се објавува Одлуката за промена на седиштето на Општина Аеродром,
донесена на триесет и четвртата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2700/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на
Општина Аеродром („Службен гласник на Град Скопје“ број 07/05, 07/06, 02/2010),
Советот на Општина Аеродром на својата 34 седница одржана на 31.03.2015 година,
ја донесе следната
ОДЛУКА
за промена на седиштето на Општина Аеродром
Член 1
Со оваа Одлука се врши промена на досегашното седиште на Општина
Аеродром, ул. Венијамин Мачуковски број 6 Скопје.
Новото седиште на општина Аеродром е на бул. Јане Сандански бр. 109 А
1000 Скопје.
Член 2
Се задолжува и овластува Секторот за правни и општи работи и имот и
имотно правни работи да ги преземе сите потребни активности заради запишување
на настанатата промена на седиштето во Централниот регистар на Република
Македонија.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Аеродром”.
Број 09-131/4
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 8
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за исплата на парична помош по основ на пристигнати
барања на отпремнина за пензионирање и исплата на парична помош поради смрт
на член на потесното семејство
Се објавува Одлуката за исплата на парична помош по основ на
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање и исплата на парична помош
поради смрт на член на потесното семејство, донесена на триесет и четвртата
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2697/1
Градоначалник
01 април 2015година
Ивица Коневски с.р.
Скопје
Врз основа на член 14 и 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на
РМ за 2015 година („Службен весник на РМ„ број 155/2014) и член 12 став 3 и 13 од
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 24/2014), и Програмата за
остварување социјална заштита во Општина Аеродром за 2015 година („Службен
гласник на Општина Аеродром” бр.24/2014), Советот на Општина Аеродром на 34
седница одржана на ден 31.03.2015 донесе
ОДЛУКА
за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на отпремнина за
пензионирање и исплата на парична помош поради смрт на член на потесното
семејство
Член 1
Со оваа одлука се утврдува исплата на парична помош по основ на
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање во општински буџетски
корисник, и тоа:
1.Барање на исплата на парична помош по основ на пензионирање на лицето:
- Ленче Јосифовска, воспитувач во објект „Чекорче“ ЈДГОА „Срничка“-Скопје;
- Даница Стевковска, одделенски наставник во ОУ„Љубен Лапе“;
2. Барање за исплата на парична помош на поради смрт на член на потесното
семејство – родител на лицата:
- Данчо Несторовски, вработен како домаќин во ОУ „Браќа Миладиновци“,
- Елизабета Стојковска, вработена во Општина Аеродром.
Член 2
Износот и исплатата на паричната помош ќе се утврди согласно законските
одредби и доставената документација од страна на барателот.
Член 3
Се задолжува раководителот на Секторот за правни и општи работи и имот и
имотно-правни работи на Општина Аеродром, да ги преземе сите потребни
активности за реализација на исплатата на парична помош по основ на пристигнато
барање на отпремнина за пензионирање и смрт на вработено лице во општински
буџетски корисник (потпишување на Решението и слично).
Член 4
Се задолжува Секторот за финансии да ја изврши оваа Одлука
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-131/7
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 9
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Договори за трајно користење
на движни ствари помеѓу ОА и МИОА
Се објавува Одлуката за давање согласност на Договори за трајно
користење на движни ствари помеѓу ОА и МИОА, донесена на триесет и четвртата
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 31.03.2015 година.
Број 08-2699/1
01 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина
Аеродром („Службен гласник на ОА“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 ) и Одлуки број
42-894/21 и 42-894/9 од 17.02.2015 година, донесени од страна на Владата на РМ,
Советот на Општина Аеродром на својата 34 седница одржана на 31.03.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Договори за трајно користење на движни ствари помеѓу ОА
и МИОА
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на Договори за трајно
користење на движни ствари- компјутерска опрема, помеѓу Општина Аеродром и
Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 2
Договорите од член 1 на оваа Одлука, ќе се склучат со цел преземање на
правото на трајно користење без надомест на движни ствари опишани во член 1 од
Одлуки број 42-894/21 и 42-894/9 од 17.02.2015 година, донесени од страна на
Владата на РМ.
После преземањето на движните ствари од член 1, Општина Аеродром,
истите записнички ќе ги ги отстапи на трајно користење на:
- ОУ „Ѓорѓија Пулевски“
- ОУ„Лазо Ангеловски“
Член 3
Се задолжува и овластува раководителот на одделение за образование,
спорт и култура на општина Аеродром, Мери Ајдаровска, да ги преземе сите
потребни активности со цел преземање на правото на трајно користење од МОН,
како и отстапување на движните ствари на основните училишта од член 2 на оваа
Одлука (потпишување на Договор, записник за примопредавање и останати
активности).
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на
Општина Аеродром”.
Број 09-131/5
01 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

01.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 6 стр. 10
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