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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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за формирање на Комисија  за објавување на 

оглас за потреба од изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на 
Општина Аеродром 

 
 Се објавува Одлуката за формирање на Комисија  за објавување на оглас за 

потреба од изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на Општина 
Аеродром, донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година. 

 
 

Број 08-388/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 25 од Статутот на 
Општина Аеродром („Службен гласник на Град Скопје“ број 07/05, 07/06, 02/2010), 
Советот на Општина Аеродром на  дваесетата седница, одржана на ден 20.01.2015 
година, ја донесе следната    

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија  за објавување на оглас за потреба од изнајмување на 
деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира Комисија за објавување на оглас за потреба 

од изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром.  
 

Член 2 
Комисијата за спроведување на постапката за изнајмување на деловен 

простор под закуп за потребите на Општина Аеродром која  ќе биде составена од 3 
членови од редот на општинската администрација и тоа: 

-Кире Доневски; 
-Сања Божиновска; 
-Јулијана Павковска-Боцевска 

Член 3 
Се задолжува и овластува Комисијата да го објави огласот во два дневни 

весници и истиот ќе биде со следната содржина: 
 
“Врз основа на Одлука на советот на Општина Аеродром број __________ 

од _______ година, општина Аеродром го објавува следниов: 
                                                         О Г Л А С 
за потреба од изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на 

Општина Аеродром 
 
ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ 
 Предмет на огласот е изнајмување на деловен простор под закуп за 

период од минимум 4 (четири) години за потребите на Општина Аеродром кој ќе 
претставува седиште на Општината, со површина од 1200 м² до 1500 м² којшто се 
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наоѓа на територијата на Општина Аеродром и тоа во следниве градници: од мостот 
на железничката пруга долж реката Вардар до бул.Февруарски поход, од 
bул.Февруарски поход долж булевар Видое Смилевски Бато, долж бул.Србија и 
долж железничката пруга  - граница со Општина Кисела Вода и Општина Центар. 

  
КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА КВАЛИФИКУВАНИ ПОНУДУВАЧИ 
 
 Критериум за избор на квалификувани понудувачи ќе биде најниската 

цена на закупнина по метар квадратен без ДДВ. За квалификувани понудувачи ќе се 
сметаат тројцата понудувачи кои ќе понудат најниски цени и истите од страна на 
Комисијата ќе бидат предложени на Советот на Општина Аеродром за избор на 
најповолен понудувач. Советот на Општина Аеродром ќе изврши избор на 
најповолен понудувач од редот на предложените квалификувани понудувачи. 

 
ПРАВО НА УЧЕСТВО 
Право на учество во постапката имаат сите домашни физички и правни 

лица сопственици на деловен простор, согласно имотен лист во кој е впишана 
понудената површина, со намена деловен простор којшто може да се користи за 
потребите на канцелариско работење. 

 
РОКОВИ  
 
Рокот за доставување на пријавите за учество во постапката е 10 дена од 

денот на објавувањето, на адреса на Општина Аеродром улица Венијамин 
Мачуковски број 6, Скопје. Доставувањето на пријавата за учество се врши во 
архивата на Општина Аеродром. 

 
ГАРАНЦИЈА НА ПОНУДА 
 
 Висината на гаранцијата на понудата изнесува 1.000,оо ЕВРА во 

денарска проттивредност според средниот курс на НБРМ на денот на 
доставувањето на понудата. 

 Износот на име гаранција на понудата се уплатува вирмански или 
преку пошта на Буџет на Република Македонија, Народна Банка на Република 
Македонија, Трезорска сметка  1 000 000 000 63095, сметка на буџетски корисник 
775016011963011 Приходна шифра 725939 и програма -00 со назнака 

"гаранција на понуда за оглас за потреба од изнајмување на деловен 
простор под закуп за потребите на Општина Аеродром. 

Доколку во рок од пет работни дена по добивање на известувањето за 
најповолен понудувач на јавното наддавање не биде склучен договор за закуп, по 
вина на најповолниот понудувач, ќе се смета дека најповолниот понудувач ја 
повлекол понудата, а депонираните средства на име гаранција за учество во 
постапката не му се враќаат.  

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА И ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Доставувањето на документите потребни за учество се врши во архивата 

на Општина Аеродром. 
Доставените документи, до датумот и часот на нивното отварање се 

чуваат во архивата. Истите се доставуваат во затворен плик со ознака НЕ ОТВАРАЈ 
и со назнака „по оглас за потреба од изнајмување на деловен простор под закуп за 
потребите на Општина Аеродром„. 

Потребни документи за учество во постапката за изнајмување на деловен 
простор под закуп за потребите на Општина Аеродром, се следните: 

- пријава за учество во којашто ќе бидат наведени податоци за 
физичкото/правното лице сопственик на деловниот простор, локацијата на 
деловниот простор и висината на цената на закупнина на деловниот простор по 
метар квадратен; 
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- имотен лист како доказ за сопственост на деловниот простор, којшто 
треба да биде доставен во оригинал и не треба да биде постар од 1 месец, сметано 
до денот на доставувањето на пријавата за учество; 

- доказ за уплатен износ од 1.000,оо ЕВРА во денарска проттивредност 
според средниот курс на НБРМ на денот на доставувањето на понудата на име 
гаранција на понудата. 

-адреса, контакт телефон; 
- копие од документ за Трансакциона или жиро сметка на која ќе биде 

вратена гаранцијата за учество во постапката. 
Гаранцијата за учество во постапката им се враќа на подносителите на 

пријавите, во рок од 7 дена од завршување на постапката.  
 
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
 
Пристигнатите пријави се отвараат од страна на комисијата. Комисијата ја 

проверува комплетноста и навременоста на документацијата која е наведена во 
Огласот. Комисијата по проверка на документацијата ќе направи увид во понудените 
деловни простории за да утврди дали понудените деловни простории ги 
исполнуваат условите од Огласот. Оние кои поднеле некомплетна и ненавремена 
документација се исклучуваат од постапката и за истото се известуваат. Тројцата 
кандидати коишто ќе понудат најниска цена за закупнина по метар квадратен ќе 
бидат избрани за квалификувани понудувачи и истите од страна на Комисијата ќе 
бидат предложени на Советот на Општина Аеродром за избор на најповолен 
понудувач. Советот на Општина Аеродром ќе изврши избор на најповолен понудувач 
од редот на предложените квалификувани понудувачи. Постапката ќе се спроведе и 
доколку по огласот има помалку од 3 учесници, односно доколку има и само еден 
учесник кој ги исполнува условите дадени во огласот. 

Во рок од 5 работни дена од приемот на писменото известување за избор 
на најповолен понудувач, најповолниот понудувач е должен да потпише Договор за 
закуп. Најповолниот понудувач има обврска да обезбеди непосредно владение на 
деловниот простор на Општина Аеродром веднаш по потпишувањето на Договорот 
за закуп за што ќе биде составен записник за примопредавање. 

 Доколку најповолниот понудувач не го потпише Договорот за закуп во рок 
од 5 (пет) дена од денот на неговото доставување, гаранцијата за учество нема да 
му биде вратена.“ 

 
                                                           Член 4 
 Се задолжува и овластува Комисијата да избере 3 најповолни 

квалификувани понудувачи согласно условите наведени во огласот и истите да му ги 
предложи на Советот. Критериум за избор на квалификувани понудувачи ќе биде 
најниската цена на закупнина по метар квадратен без ДДВ. 

Советот одлучува која понуда ќе ја избере од доставените 3 понуди од 
предложените квалификувани понудувачи. 

Постапката ќе се спроведе и доколку по огласот има помалку од 3 
учесници, односно доколку има и само еден учесник кој ги исполнува условите 
дадени во огласот. 

 
Член 5 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 
„Службен гласник на Општина Аеродром 
 
 
Број 09-12/9                                                                                      Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 

 
 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Планот за дополна на Планот за јавни набавки на Општина 
Аеродром за 2015 година  

 
Се објавува Планот за дополна на Планот за јавни набавки на Општина 

Аеродром за 2015 година, донесен на триесетата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-382/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
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), Советот на 
Општина Аеродром на својата триесета седница одржана на ден 20.01.2015 година, 
донесе:                                                             

  
ПЛАН 

 ЗА 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), се дополнува на следниот начин. 
 

 

 
 

  

Број 09-12/2                                                                                    Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р.  
 
 

I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги/работи/стоки 

Ре
д 

бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 
набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета вредност на 
договорот /рамковна 
спогодба без ДДВ (во 

денари) 

Вид на 
постапка 

 I. Набавка на услуги     

48. 

Одржување на 
машини за 
одржување на јавни 
зелени површини 

  
 

Јануари/Фев
руари 

1.694.900,00 
Отворена 
постапка 

javascript:createURL('LawChangeForm','LawChange','93351-ejst','Закон%20за%20изменување%20на%20Законот%20за%20јавните%20набавки')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','117574-ejst','Закон%20за%20изменување%20и%20дополнување%20на%20Законот%20за%20јавните%20набавки')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawCorrect','120619-ejst','Исправка%20на%20Законот%20за%20изменување%20и%20дополнување%20на%20Законот%20за%20јавните%20набавки')
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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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за неприфаќање на променети  услови за закуп 

на  деловен простор во комплекс 
 

            Се објавува Одлуката за неприфаќање на променети  услови за 
закуп на  деловен простор во комплекс, донесена на триесетата седница на Советот 
на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 

 

 

Број 08-387/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 25 од Статутот на Општина 
Аеродром(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014) и 
Допис број 10-198/1 од 13.01.2015 година, Советот на Општина Аеродром на 
триесетата седница одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за неприфаќање на променети  услови за закуп на  деловен простор во комплекс 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука не  се прифаќаат променетите  услови за закуп  на деловен 

простор во комплекс, врз основа на  доставено известување број 10-198/1 од 
13.01.2015 година, од страна на Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
Божо Илоски Ремис Охрид ДООЕЛ за зголемување на висината на месечната 
закупнина. 

 
Член 2 

Секторот за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи на 
Општина Аеродром, се задолжува и овластува да ги преземе потребните активности 
за известување на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Божо Илоски 
Ремис Охрид ДООЕЛ, за неприфатливост на променетите услови на Договорот за 
закуп на деловен простор во комплекс под променети  услови, број 05-930/1 од 
29.01.2013 година и Анекс кон  Договор за закуп  на деловен простор во комплекс, број 
05-8102/1 од 10.11.2014 година . 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 
„Службен гласник на Општина Аеродром”. 

 
 
 
Број 09-12/8                                                                                      Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                  на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
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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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање согласност на Договори за трајно 

користење на движни ствари помеѓу ОА  и  МОН 
 

               Се објавува Одлуката за давање согласност на Договори за трајно 
користење на движни ствари помеѓу ОА  и  МОН, донесена на триесетата седница 
на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

Број 08-386/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на  член 22 став 1 точка 6 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 
42-11058/1, 42-11060/1, 42-11060/2, 42-11060/3, 42-11060/4, 42-11060/5 и 42-11060/6  
од 23.12.2014 година, донесени од страна на Владата на РМ,  Советот на Општина 
Аеродром на својата триесета седница одржана на 20.01.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Договори за трајно користење на движни ствари помеѓу ОА  
и  МОН 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава  согласност  за склучување на  Договори за трајно 
користење на движни ствари помеѓу Општина Аеродром  и  Министерството за 
образование и наука. 

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 42-11058/1, 42-11060/1, 42-11060/2, 42-11060/3, 42-11060/4, 42-11060/5 и 
42-11060/6  од 23.12.2014 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 „Блаже Конески“  
- ОУ „Браќа Миладиновци“ 
- ОУ „Александар Македонски“ 
- ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ 
- ОУ „Гоце Делчев“ 
- ОУ„Лазо Ангеловски“ 
- ОУ„Љубен Лапе“  

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 09-12/7                                                                                    Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното 

време на ЈУДГ „Буба Мара“ со своите објекти 
 
 

Се објавува Одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното 
време на ЈУДГ „Буба Мара“ со своите објекти, донесена на триесетата седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-385/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје     
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 16 став 1 точка 
6 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014) и 67 став 6 од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и барање број 29-9043/1 од 
16.12.2014 година,  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница одржана 
на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување на почеток и завршеток на работното време на ЈУДГ „Буба Мара“ со 
своите објекти 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува почеток и завршеток на работното време на 
јавната установа за деца – детска градинка „БУБА МАРА“со своите објекти. 

 
Член 2 

Јавната установа за деца основана од Општина Аеродром– детска градинка 
„БУБА МАРА“ со своите објекти ќе работи со дневно работно време кое започнува во 
06:00 часот наутро и завршува во 18:00 часот попладне. 

 
Член 3 

 Се задолжува ЈУДГ „Буба Мара“, распоредот на  дневното и неделното време 
да го организира според  одредбите на оваа Одлука и во согласност со законските и 
подзаконските акти во областа на заштитата на децата. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-12/6                                                                                    Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното 

време на ЈДГOA „Срничка“со своите објекти 
 
 
Се објавува Одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното 

време на ЈДГOA „Срничка“со своите објекти, донесена на триесетата седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-384/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 16 став 1 точка 
6 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014) и 67 став 6 од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и барање број 29-9103/1 од 
18.12.2014 година,  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница одржана 
на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на почеток и завршеток на работното време на ЈДГOA „Срничка“со 

своите објекти 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува почеток и завршеток на работното време на јавната 

детска градинка -  ЈДГOA „Срничка“ со своите објекти. 
 

Член 2 
Јавната детска градинка ЈДГOA „Срничка“ со своите објекти ќе работи со дневно 

работно време кое започнува во 06:00 часот наутро и завршува во 18:00 часот 
попладне. 

 
Член 3 

Се задолжува ЈДГOA „Срничка“враспоредот на  дневното и неделното време 
да го организира според  одредбите на оваа Одлука и во согласност со законските и 
подзаконските акти во областа на заштитата на децата. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-12/5                                                                                      Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутот  на приватна 
установа за деца – детска градинка  “Црвенкапа”  

 
    Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутот  на приватна 

установа за деца – детска градинка  “Црвенкапа”, донесена на триесетата седница 
на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година.. 
 

Број 08-383/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 19 став 7 од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14 и 144/14),  член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен васник на РМ" број 05/02), член 16 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014) и барање број 29-9137/1 од 19.12.2014 година,  Советот на 
Општина Аеродром на триесетата седница, одржана на ден 20.01.2015 година,  ја 
донесе следната          

О Д Л У К А  
за давање согласност на Статутот  на приватна установа за деца – детска 

градинка  “Црвенкапа”  
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на приватна установа за деца 

– детска градинка  “Црвенкапа”, основана по Одлука  број 41-8116/1 од 19.11.2013 
година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Аеродром“ 
 
Број 09-12/3                                                                                      Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р.    

 
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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски средства на 
детските градинки на територијата на Општина Аеродром 

 
 
 Се објавува Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски средства 

на детските градинки на територијата на Општина Аеродром, донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

Број 08-381/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 10  

 

 

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 20/12, 21/14, 
23/14), Советот на Општина Аеродром на триесетата седница одржана на ден 
20.01.2015 година донесе 

ОДЛУКА  
за одобрување на дополнителни финансиски средства на детските градинки на 

територијата на Општина Аеродром  
 

член 1 
 Со оваа одлука се одобруваат дополнителни финансиски средства на 
детските градинки на територијата на Општина Аеродром. 

 
Член 2 

 Дополнителните средствата се одобруваат заради достасани фактури за 
централно греење, како и фактури за течни горива – нафта, и тоа: 

 
р.бр. Објект Трош.за греење  

1 ЈУДГ „Буба Мара“ 1.500,000.00 

2 ЈДГОА „Срничка“ 1.500,000.00 

  Вкупно 3.000,000.00 

Член 3 
Средствата ќе бидат одобрени од колоната основен буџет на Општина 

Аеродром за 2015 година, Програма В1 – Детски градинки, потставка 421210 – 
Централно греење, како и потставка 421240 – Течни горива. 

Исто така, се одобруваат и дополнителни средства во износ од по 1.000.000 
денари на потставката 425990 – Други договорни услуги, наменети за бесплатни 
странски јазици за децата од детските градинки на територија на Општина Аеродром. 
  

Член 4 
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот  на објавување во 

“Службен гласник на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-12/4                                                                                      Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за одржување на локални улици и патишта на 

територија на Општина Аеродром во  зимски услови за периодот на 2015 година 
 

 Се објавува Програмата за одржување на локални улици и патишта на 
територија на Општина Аеродром во  зимски услови за периодот на 2015 година, 
донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 
 

Број 08-377/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 11  

 

 

Врз основа на член 22 став 4  од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник “ на РМ бр. 5/02) и член 8 од Одлуката за одржување 

на јавната чистота, на подрачјето на ОА (“Службен гласник на ОА”, 

бр.24/2014), Советот на Општина Аеродром на триесетата седница, 

одржана на ден 20.01.2015 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
За одржување на локални улици и патишта на територија на 

Општина Аеродром во  зимски услови за периодот на 2015 година  
 

1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на мобилната единица за зимско 
одржување н обврски на учесниците 

4. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и 
улици 

5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на 
програмата 

6. Извршување на програмата и надзор 
7. Завршни одредби 
 

1. Цел на Програмата 

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно 
организирање и реализација на одржувањето на локалните улици и патишта  

на подрачјетно на Општина Аеродром, и тоа преку: 

- одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и 

голомразиците од коловозните површини; 

- дефинирање на работата и задолженијата на сите учесници кои се 

одговорни за реализација на оваа Програма; 

- дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација на 

оваа Програма. 
 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата физичкиот обем и 

начинот на одржувањето на локалните улици и патишта  зависи од: 

-густината на населението на делови од градот; 

-фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 

-видот и бројот на инфраструктурни објекти. 
 

Коловозните површини предвидени за оспособување на ниво на Општина 

Аеродром изнесува вкупно 191 733  м2 и нивното расчистување утврден 

согласно приоритетите за оспособување на коловозите за функционирање на 

сообраќајот и тоа: 

-локалните улици и патишта  кои се во надлежност на Општина Аеродром; 

-паркиралишта кои се во надлежност на Општина Аеродром, и 

-критични (црни) точки. 
 

3. Организациска поставеност на мобилната единица за зимско 

одржување на обврски учесниците  
Зимската мобилна единица ја организира одделението за комунална 

работи на Општина Аеродром кое  е носител на  работите и активностите 
кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата како што е 

предвидено со оваа Програма. Општина Аеродром ќе  остварува потребна 

соработка и со Градот Скопје и јавните претпријатија основани од Градот, 

при појавена потреба предизвикана од интензивни врнежи од снег. 
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За време траењето на функционирањето на Зимската мобилна 

единица се обезбедува континуирано дежурство. 

Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите 

одговорни субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни 

инфорации на надлежните субјекти и граѓани. 

Посипувањето на подмрзнатиците со сол во услови кога нема снежни врнежи 

се врши по приоритет, на критичните точки и локални улици кои се во 

надлежност на Општина Аеродром. 
 

Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од 

временските услови при што оспособувањето(расчистувањето) на коловозните 

површини со голомразици и снежни врнежи ќе се врши првенствено на 
критичните точки и витални објекти и локални улици кои се во надлежност 

на Општина Аеродром, а потоа и на другите улици. 
 

Механизација, опрема, материјали и работна сила: 
 

- механизација и опрема:  

- 2 (два) камиони ( IVECO) за чистење снег со плуг и соларка 

- 3(три) возила Лада Нива 

- 1(едно) возило Пежо Партнер 

- алат ( лопати, копачи) 
 

- Работна сила:  

- Мобилна единица – задолжени 16 лица  

- Ангажирани сезонски работници 
 

Материјали за сезоната 2015 година 
 

- Индустриска сол 300 (триста) тони 

( делува до -6Ц( степени Целзиусови)  
 

Материјалите ќе се складираат на пунктот на ЈП „Улици и патишта“ лоциран 

на ул. Сава Ковачевиќ бб и ќе се употребуваат согласно временските 

услови. 
 

Дirektnite u~esnici vklu~eni vo realizacijata na ovaa 

Programa се:  
 

3-1. Одделението за komunalno работи на Општина Аеродром  
-  }e ja realizira Programata za funkcionirawe na zimskata 

slu`ba;  

- organizira redovna pripravnost so potrebna oprema : alat, 

rezervni delovi i stru~en kadar za obezbeduvawe ispravnost na 

sopstvenata mehanizacija za dejstvuvawe vo zimski uslovi;  

- odgovornite rabotnici na мобилната единица vr{at potrebni 
kontakti so site odgovorni subjekti, ja sproveduvaat Programata i 

davat potrebni informacii na nadle`nite subjekti i gra|ani;  

- презема потребни активности за спроведување на nabavка на сол, 
obezbeduva ~uvawe i skladirawe, kako i rastrurawe na sol i drugi 

materijali;  

- презема потребни активности за podgotvка на  vozilata i 

drugata potrebna опрема za dejstvuvawe vo zimski uslovi;  
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- so specijalni ma{ini, oprema i rabotna raka vr{i 

posipuvawe na industriska sol za otstranuvawe na golomrazicata od 

kolovoznite povr{ini;  

- vodi celosna dokumentacija za zimskata slu`ba i izgotvuva 

raspored na lica za pripravnost;  

- ќе врши организација и распоред на ангажирани сезонски 

работници во Општина Аеродром со цел: otvarawe na pe{a~kite premini, 
otvarawe na pe{a~ki pateki po trotoarite i plo~nicite, celosno 

~istewe na mostovite i ~istewe i praznewe na snegot od uli~nite 

korpi .  

 

Snegot i mrazot od trotoarite }e se sobira na rabovite od 

trotoarot, a ako trotoarite se potesni od 1,5 m. na rabot od 

kolovozot, pri {to }e se vnimava da ne se zatrupuvaat slivnicite i 

da ne se naru{uva dvi`eweto na vozilata i pe{acite.  

3-2. Drugi u~esnici vklu~eni vo realizacijata na Programata  

 

- SVR-Soobra}ajnata policija }e go kontrolira i regulira 

soobra}ajot vo novonastanatite sostojbi na soobra}ajnicite i 

sekoga{ }e bide vo neposredna vrska so site zadol`eni subjekti za 

poefikasno osposobuvawe na soobra}ajnicite.  

- EVN Makedonija gi prevzema potrebnite merki za ~istewe na 
snegot od nadvore{nite elektroinstalacii i objekti.  

- Makedonski telekomunikacii gi prevzemaat potrebnite merki 
za ~istewe na snegot od nadvore{nite TT uredi, instalacii i 

telefonski govornici.  

- Трговските друштва чии отворени објекти и простории се користат 

од страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, железнички премини, 

бензински пумпи, паркиралишта и сл.) преземаат брзи и ефикасни мерки за 

отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и простории. 

Трговските друштва и граѓаните - сопственици, односно корисници на 

деловни згради и деловни простории (трговски центри, дуќани, продавници и 

сл.) преземаат мерки за чистење на снегот и подмрзнатиците пред своите 

објекти; 

- Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатиците од тротоарите- 

патеките и приодите пред своите станбени згради; 

Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се 

води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и 

сообраќајот. Очистениот снег се собира пред зградите на начин што 

обезбедува непречен сообраќај. 
 

4.Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

улица должина површина 

Приоритетна листа на улици : m` m² 

Регионален пат Горно- Долно Лисиче 3521 17605 

Долно Лисиче - крак кај ОУ Гоце Делчев 101 303 

ул.Димитар Туриманџовски 358 1790 

ул.Ѓ.А.Кун - населба Лисиче 688 3440 

ул.Горно Лисиче 1337 8022 

ул.Коста Новакович  636 3816 

ул.Владимир Комаров 1241 7446 

ул.Вењамин Манчуковски 350 2100 

Населба Бисер - Сервисни улици (кај ОУ Љубен Лапе) 2123 12738 
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5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на 

програмата 
Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се 

врши од средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром. 

За реализација на оваа програма потребно е да се обезбедат 

финансиски средства во следните износи:  

 - за набавка на индустриска сол ..........................     

1.500.000,00 денари 
  

6. Извршување на програмата и надзор 
 

Програмата ќе ја извршува Оделението за комунални работи на 

Општина Аеродром.  

Надзор над извршувањето на оваа програма ќе врши Советот на 
Општина Аеродром преку усвојување на Извештај за реализација на 

програмата. 
 

7. Завршни одредби 

Оваа Програма влагува во сила со денот на донесување, а ќе се 

применува по добиена согласност од Советот на Општина Аеродром. 

 
 
Број 09-12/35                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 

 
 

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 

Населба Јане Сандански - Сервисни улици (кај ОУ Ѓорѓи Апулевски ) 3773 22638 

Населба 13 Ноември - Сервисни улици 1670 10020 

Населба Ново Лисиче - Сервисни улици (кај ОУ Лазо Ангеловски) 3760 22560 

Населба Реонски Центар - Сервисни улици (кај ОУ Александар Македонски) 2365 14190 

Долно Лисиче - улица 2 1234 7404 

ул.Митре Влаот 652 3125 

ул.Гаврил Константинович 336 1680 

ул.Мите Богоевски 1207 6035 

ул.Тодор Чангов 1330 7980 

ул.Ѓорѓи Капчев 1393 6965 

ул.Тодор Чангов - 20 998 4990 

ул.Лисец 515 3090 

ул.Горноврановска 592 2960 

ул.Божин Николов 590 2950 

ул.Руди Чаевац 320 1920 

ул.Симеон Кавракиров 492 2952 

ул.Петар Ацев 430 2580 

ул.Вењамин Манчуковски - крак 454 2724 

Индустриска А - Сервисни улици 820 3280 

Индустриска Б - Сервисни улици 886 4430 
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Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Градоначалникот на 

Општина Аеродром, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за спроведување на општи мерки за 

превенција и унапредување на здравјето на населениетио и заштита на 
населението од заразни болести во 2015 година 

 
 
Се објавува Програмата за спроведување на општи мерки за превенција и 

унапредување на здравјето на населениетио и заштита на населението од заразни 
болести во 2015 година, донесена на триесетата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година 
 

 

Број 08-390/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ ВО 2015 ГОДИНА 
 

Јавното здравје е систем од знаења и вештини за спречување на болести, 
продолжување на животот и унапредување на здравјето преку организирани напори 
на општеството. Преку системот на jавно здравје се следи и анализира 
здравствената состојба на населението со цел за истата да се подобри преку 
влијанието врз факторите на ризик по здравјето како што се факторите од животната 
средина, причинителите на болести, начинот на живеење и социо-економските 
фактори.  

Превенцијата и промоцијата на здравјето е процес на планирање и 
поттикнување на активности за подобрување на здравствената состојба на 
населението, односно спроведување активности за спречување на појавата на 
болести, намалување на последиците од болести, како и елиминирање и 
искоренување на болестите. 

Заразна болест е заболување предизвикано од биолошки агенс (бактерии, 
вируси, паразити, габи) или нивни токсини кое може на директен или индиректен 
начин да се пренесе на луѓето, а епидемија на заразна болест е пораст на 
заболувања од одредена заразна болест кој по време и место го надминува 
вообичаениот број на случаи во претходниот период, како и невообичаено 
зголемување на бројот на заболените со компликации или смртен исход. 

 
Со Програмата за спроведување на општи мерки за превенција и за 

унапредување на здравјето на населението и заштита на населението од заразни 
болести во Општина Аеродром во 2015 година се утврдуваат: 

 општите мерки за превенција и за унапредување на здравјето на 
населението и за заштита на населението од заразни болести,  

 активностите,  

 извршителите,  

 роковите и  
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 изворите на финанските средства потребни за реализација на 
Програмата во 2015 година.  

 
Програмата е изготвена согласно следнава законска регулатива: 

 Закон за јавно здравје (Сл. Весник на РМ бр.22/10, 136/11 и 144/14) 

 Закон за здравствена заштита (Сл. Весник на РМ бр.43/12, 145/12, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14) 

 Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр.92/07, 
136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14) 

 Член 12 и 14, став 2 и 3 од Законот за заштита на населението од 
заразни болести (Сл. Весник на РМ бр.66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) 

 Член 22, точка 4 и 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 
РМ бр.5/02) 

 Член 15, точка 4 и 8 од Законот за Град Скопје (Сл. Весник на РМ 
бр.55/04) 

 
За следење, превенција и промоција на здравјето на населението и заштита 

на населението од заразни болести, за 2015 година во Општина Аеродром се 
одредени следниве општи мерки: 

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење; 
2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад; 
3. Обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во јавни 

објекти; 
4. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за 

унапредување на здравјето на населението; 
5. Вршење превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација и 

други хигиенско-технички мерки на јавни објекти, училишни и 
предучилишни установи, населени места и други јавни површини. 

 
I. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 

 
Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и 

нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на луѓето, како и 
отсуство на супстанции во концентрации кои сами или заедно со други супстанции 
претставуваат опасност по здравјето на луѓето. 

 
1. ЦЕЛ 

Целта на оваа мерка е снабдување на населението со безбедна вода за 
пиење преку централниот водоводен систем, надлежност на Градот Скопје, односно 
ЈП Водовод и канализација, согласно законските прописи. 

 
2. АКТИВНОСТИ 

За снабдување на населението со безбедна вода за пиење потребна е 
редовна контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување, 
односно редовно хлорирање и вршење анализи на исправноста на водата за пиење. 

Доколку се утври дека водата не е безбедна за пиење ЈП Водовод и 
канализација треба: 

 Да го прекине или ограничи испорачувањето на водата; 

 Да постави натпис Водата не е за пиење; 

 Да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки; 

 Да ја детектира причината за загадувањето, во соработка со надлежните 
институции; 

 Да спроведе итни мерки за отстранување на загадувањето и 

 Доколку прекинот во испорачувањето на водата е подолг од 24 часа, ЈП треба 
да обезбеди снабдување на населението со вода, на друг начин. 

 
3. ИЗВРШИТЕЛИ 
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Снабдувањето со вода за пиење од единствениот водоснабдителен систем е 
надлежност на Градот Скопје. 

Активностите за контрола над исправноста на водата и објектите за 
водоснабдување ги организира и реализира ЈП Водовод и канализација самостојно 
и/или во соработка со други надлежни институции. 

 
4. РОКОВИ 

Снабдувањето со вода за пиење се врши континуирано, а контролата над 
исправноста на водата и објектите за водоснабдување се реализираат со динамика 
определена од страна на ЈП Водовод и канализација.  
 

5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За реализација на оваа мерка финансиски средства се обезбедуваат од 
Буџетот на надлежните Град Скопје и ЈП Водовод и канализација. 

 
II. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И ДРУГ ТВРД И ТЕЧЕН ОТПАД 

 
1. ЦЕЛ 

Целта на оваа мерка е заштита на населението и на животната средина со 
одведување и пречистување на отпадните води, како и со редовно собирање и 
транспортирање на комуналниот смет од домаќинствата, согласно законските 
прописи. 

2. АКТИВНОСТИ 
Одведување и пречистување на отпадните води на територијата на Општина 

Аеродром се врши преку систем на фекална канализација, а собирањето и 
транспортирањето на комуналниот смет од домаќинствата се врши континуирано со 
динамика определена од ЈП Комунална хигиена. 
 

3. ИЗВРШИТЕЛИ 
За одведување и пречистување на отпадните води на територијата на 

Општина Аеродром, како дел од Градот Скопје, надлежен е Градот Скопје односно 
ЈП Водовод и канализација. 

 За собирањето и транспортирањето на комуналниот смет од домаќинствата 
надлежно е ЈП Комунална хигиена. 

 
4. РОКОВИ 

Активностите за непречена дистрибуција на отпадните води и собирање на 
комуналниот смет од домаќинствата се организираат и реализираат континуирано со 
динамика определена од ЈП Водовод и канализација и ЈП Комунална хигиена. 

. 
5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За реализација на оваа мерка финансиски средства се обезбедуваат од 
Буџетот на надлежните Град Скопје, ЈП Водовод и канализација и ЈП Комунална 
хигиена. 

 
III. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ САНИТАРНО – ТЕХНИЧКИ И ХИГИЕНСКИ УСЛОВИ ВО 

УЧИЛИШНИ И ПРЕДУЧИЛИШНИ УСТАНОВИ  
 

На територија на Општина Аеродром има 8 (осум) основни училишта и 2 (две) 
детски градинки со 10 (десет) клонови и 1 (еден) Центар за ран детски развој и тоа: 

 

Основно 
училиште / 
детска 
градинка 

Бр. на 
запишани 
ученици/деца 
во 2014/2015 
година 

Бр. на 
вработени 

Контакт информации 
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(состојба  мес. 
9/2014 година) 

ООУ Блаже 
Конески 

567 51 2469-746 
blaze_koneski1@yahoo.com 

ОУ Браќа 
Миладиновци 

399 52 2460-479 
brakamiladinovci_skopje@yahoo.com 

ОУ Ѓорѓија 
Пулевски 

954 75 2455-510 
gpulevski@yahoo.com 

ОУ Љубен 
Лапе 

893 77 2450-220 
ljuben_lape@yahoo.com 

ОУ Лазо 
Ангеловски 

1392 102 2430-324 
lazoangelovski@yahoo.com 

ОУ 
Александар 
Македонски 

335 44 6152-512 
aleksandar.makedonski5@yahoo.com 

ОУ Димитар 
Македонски 

591 55 2440-011 
dimitar_makedonski@yahoo.com 

ОУ Гоце 
Делчев 

690 63 2438-288 
ougocedelcev_sgl@yahoo.com 

ЈДГОА 
Срничка 

1266 147 2455-512 
gradinka.srnicka@gmail.com 

објект Чекорче 285   

објект Лале 267   

објект Изворче 218   

објект Бамби 237   

објект Калинка 192   

објект 
Црвенкапа 

67   

ЈУДГ Буба 
Мара 

985 108 2434-531 
gradinkabubamara@yahoo.com 

објект Буба 
Мара 

314   

објект Сонце 263   

објект Пчелка 1 215   

објект Пчелка 2 168   

ЦРДР Слонче 25   

 
1. ЦЕЛ 

Целта на оваа мерка е спречување на ширење на заразни заболувања на 
најранливата група – децата преку обезбедување на високо ниво на хигиенски 
услови во училишните и предучилишните објекти, како и преку редовно следење на 
здравствената состојба на децата, учениците и вработените во јавните установи. За 
остварување на целта во основните училишта и детските градинки ќе определат 
одговорно лице, на ниво на истите, за следење на заразните заболувања. 

 
2. АКТИВНОСТИ 

Високо ниво на хигиенски услови во училишните и предучилишните објекти се 
обезбедува со секојдневни активности за чистење и дезинфекција на објектите на 
осумте основни училишта и двете детски градинки на територијата на Општина 
Аеродром. 

За следење на здравствената состојба на учениците од основните училишта и 
на децата згрижени во детските градинки, на територијата на Општина Аеродром 
редовно се вршат систематски прегледи и вакцинација, согласно законските прописи. 

За следење на здравствената состојба на вработените во основните 
училишта и во детските градинки, на територијата на Општина Аеродром редовно се 
вршат систематски прегледи, санитарни прегледи и по потреба вакцинација, 
согласно законските прописи. 
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3. ИЗВРШИТЕЛИ 

Активностите за обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во 
училишни и предучилишни објекти ги извршуваат вработените во училиштата и 
детските градинки на територијата на Општина Аеродром. 

Активностите за следење на здравствената состојба на децата и учениците во 
предучилишните и училишните установи се реализираат со динамика предвидена во 
законските прописи, а ги реализираат училиштата и градинките во соработка со 
здравствените установи, односно надлежниот вакцинален пункт и други релевантни 
институции. Надлежен пункт за вакцинација на деца и младици до 18 годишна 
возраст за територијата на Општина Аеродром е пунктот во поликлиника Јане 
Сандански.  

Активностите за следење на здравствената состојба на вработените во 
предучилишните и училишните установи се реализираат со динамика предвидена во 
законските прописи, а ги реализираат училиштата и градинките во соработка со 
надлежниот Центар за јавно здравје и други релевантни здравствени институции.  

 
4. РОКОВИ 

Активностите за обезбедување на солидни санитарно – технички и хигиенски 
услови во училишни и предучилишни објекти се извршуваат секојдневно, 
континуирано во текот на целата година. 

Активностите за следење на здравствената состојба на децата, учениците и 
вработените во училишните и предучилишните објекти се организираат и 
реализираат со динамика предвидена во законските прописи. 

 
5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Финансиски средства за обезбедување на солидни санитарно – технички и 
хигиенски услови во училишните и предучилишните објекти, како и за здравствено – 
хигиенски прегледи на  вработените ќе обезбедат училиштата и детските градинки на 
територијата на Општина Аеродром од сопствените буџети. 

За следењето на здравствената состојба на децата и учениците не се 
потребни финансиски средства, односно систематските прегледи се бесплатни. 

IV. ПРЕВЕНТИВНО – ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

1. ЦЕЛ 
Целта на оваа мерка е превенција и промоција на општото здравје на 

населението преку здравствена едукација на жителите на општина Аеродром, 
особено најранливите категории - учениците во основните училишта, децата во 
детските градинки и старите лица на територијата на општината, како и спречување, 
рано откривање и сузбивање на болести и повреди и други нарушувања на здравјето 
предизвикани од влијанието на работната и животната средина. 

 
2. АКТИВНОСТИ 
1. Поддршка на советодавни и едукативни предавања, трибини и работилници 

за промоција на здравјето и здрави животни стилови , како и поддршка на 
промотивни акции и кампањи со акцент на одбележување на соодветни светски 
денови (Светски ден на срцето, Светски ден на дијабет, Денови за борба против 
пушење, Светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, Светски ден 
на водата, Светски дена за борба против рак на дојка, Светски дена за борба против  
ХИВ/СИДА и др.) 

Акцентот на здравствено-едукативните предавања ќе биде ставен на следните 
теми: 

 превенција на акутни и хронични заразни и незаразни болести; 

 телесни промени во периодот на детството и адолесценцијата; 
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 сексуално образование и воспитание (преносливи инфекции, 
ХИВ/СИДА, контрацепција); 

 влијание на исхраната врз здравјето - здрави оброци и здравствен 
ризик од неправилна исхрана; 

 придобивки за здравјето при практикување редовна физичка активност; 
 

2. Проценка на ризик на работното место, изготвување и спроведување изјава за 
безбедност за секое работно место врз основа на проценката, како и обучување на 
вработените за безбедно извршување на работата. 

 
3. Вршење на пропишаните превентивни здравствени прегледи на вработените 

(систематски прегледи на 24 месеци), како и организирање бесплатни превентивно 
здравствени прегледи за населението (проверка на крв, крвен притисок, индекс на 
телесна маса).  
 

3. ИЗВРШИТЕЛИ 
Здравствено - едукативните предавања за унапредување на здравјето се 

организираат од страна на Отсекот за промоција на здравјето во Одделението за 
социјална медицина во Центарот за јавно здравје, во договор со основните 
училишта, детските градинки и домовите за стари лица на територијата на Општина 
Аеродром, како и од страна на граѓански и невладини организации и здруженија, со 
техничка и организациска поддршка на Општина Аеродром, согласно можностите. 

Активностите за проценка на ризик на работното место, односно превентивно- 
здравствените прегледи ги вршат релевантни институции и организации од 
соодветната област.  

 
4. РОКОВИ 

Превентивно – промотивните активности за унапредување на здравјето на 
децата, учениците и старите лица во јавните установи, се организираат и 
реализираат во договор со споменатите установи, а во согласност со планот за 
работа на ЦЈЗ-Скопје и годишните програмите за работа на јавните установи.  
 
V. ВРШЕЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, 

ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДРУГИ ХИГЕНСКО-ТЕХНИЧКИ МЕРКИ НА НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА И ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

 
1. ЦЕЛ 

Целта на оваа мерка е спречување на појавата на штетници кои 
предизвикуваат или се преносители на заразни болести. 

 
2. АКТИВНОСТИ 

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација согласно законските 
одредби е задолжителна мерка за училишни, предучилишни и други јавни објекти 
(општинската зграда), како и за населените места и јавните површини. 

Превентивна дезинфекција се врши на секои 6 (шест) месеци, а дезинсекција 
и дератизација најмалку еднаш годишно. 
 

3. ИЗВРШИТЕЛИ 
Дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата на јавните установи ја 

организираат училиштата и детските градинки, согласно своите годишни планови и 
програми, со стручна и техничка помош од центрите за јавно здравје и други правни 
лица што ги исполнуваат условите пропишани со законските одредби. 

Дезинсекцијата на подрачјето на градот Скопје е надлежност на Град Скопје, а 
дератизацијата на јавните површини е надлежност на Општина Аеродром. 
Дератизацијата на територијата на општината ја организира и реализира Општина 
Аеродром согласно своите годишни програми, со стручна и техничка помош од 
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центрите за јавно здравје и други правни лица што ги исполнуваат условите 
пропишани со законските одредби. 

4. РОКОВИ 
Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на јавните установи, 

како и дератизација на шахти на јавни површини се врши два пати годишно (на 
пролет и есен). 

5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Финансиски средства за превентивна дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на општинската зграда, како и дератизација на јавните површини на 
подрачјето на Општина Аеродром за 2015 година, ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Аеродром за 2015 година и тоа од Програмата (Ј) Комунални дејности, 
потпрограма (Ј8) други комунални услуги, потставка 424230 - дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација. За спроведување на оваа мерка на територијата на 
Општина Аеродром во 2015 година, предвидени се годишни средства во износ од 
500.000,00 денари.  

1. Финансиски средства за превентивна дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во училишните и предучилишните установи, ќе обезбедат 
училиштата и детските градинки од сопствените буџети. 

 
 
Број 09-12/13                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програма ФА 
со текстуален дел на програма ФД – Уредување на градежно земјиштре на подрачје 

на ОА за 2015 година 
 

 
 Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програма ФА со 

текстуален дел на програма ФД – Уредување на градежно земјиштре на подрачје на 
ОА за 2015 година, донесена на триесетата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година.. 
 

Број 08-389/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

ПРОГРАМА 
за изменување и дополнување на  програмата (ФА) со текстуалниот дел на 

подпрограмата (ФД) за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Аеродром  за 2015 год.со подоленаведениот текст 

 
Програмата (ФА) со текстуалниот дел на подпрограмата (ФД) за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Аеродром  за 2015 год, број 07-504/3 
З(„Службен гласник на ОА“ број 24/14), се менува и дополнува и тоа: 

    ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 

 
Надоместок 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 22  

 

 

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за делумно 
уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок). 
 

Висината на надоместокот  и начинот на плаќање се регулира со договор за 
делумно уредување на градежното земјиште што Инвеститор го склучува со 
Општина Аеродром за изградба на инфраструктурни објекти. 
 

Договорите од предходниот став се склучуваат во писмена форма. 
 

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 
01.01.2014 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата месечно се 
усогласува со промената на индексот на пораст на цените на мало. За месеците за 
кои не е објавен индексот со промената на цената на мало, ќе се применува 
последниот објавен индекс. 

 
Надоместок се плаќа  до 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 

100.000,оо денари за физички лица и над 1.000.000,00 денари за правни лица.  
Првата рата во висина од 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш во 
готово, а остатокот  до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои Инвеститор  е 
должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави банкарска 
гаранција.  

 
Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Општина 

Аеродром и тоа: 
 

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка 
 

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка 
комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е 
дадена во следниот табеларен преглед: 
 

 
 

КОМПЛЕКСИ 

Основни 

комуналии  

Погодност - бонитет 
на локалитетот 

(комплекс) 

+ 
пречистител

на 
станица  
(1%) 

станбе
н 

просто
р 

деловен  
или 
друг 

простор 

1 2 3 4 

 
1. 

 
ДЕЛ -5 

 
14%  +(1%) 

 
0.5% 

 
1.0 % 

 
2. 

 
ДЕЛ -6 

 
10% + (1%) 

 
0% 

 
0.5 % 

Трошоци за поранешно расчистување 

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што Инвеститор 
е должен да ги надомести на Општина Аеродром за поранешно расчистување на 
градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени. 

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела 
,исплатени од Општина Аеродром опфаќаат: 

 надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е 
исплатен; 

 трошоци за селидба, уривање на експроприраните објекти, како и евентуални 
трошоци за расчистување и санација на  теренот на конкретната градежна 
парцела; 
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 дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за 
расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот 
договор и не се регулирани со анекс-договор. 

 
Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот 

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и 
секундарна комунална инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка, за 
проектирање и изградба на тие објекти и за уредувањето на просторот, се наплатува  
надоместок на ниво на Град и Општина Аеродром, врз основица изразена во 
денари/м2  нето изградена површина, и согласно Правилникот за степенот на 
уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост („Службен весник 
на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, и 115/14) и 
Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти („Службен весник 
на РМ” бр.60/12) и Законот за просторно и урбанистичко планирање – Пречистен 
текст („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 70/13 и 163/13.);  

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од 
претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот 
опфатен со Правилниците; 
         Ако потпокровниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со 
коефициент 0,2 се применува само за последното ниво сметано од доле нагоре; 

Надоместокот за пренамена од станбен во деловен простор се наплатува 
еднократно, според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот), а 
средствата се неповратни.  

Надоместокот за пренамена од деловен  во станбен простор не се наплатува, 
разликата не се враќа. 

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со 
урбанистичкиот план веќе постојат објекти, кои со урбанистичкиот план се негираат, 
Инвеститор е должен да ги урне, во рок од две години од денот на издавањето на 
одобрението за градење на објектот планиран со урбанистичкиот план. 
 Доколку Инвеститор поради постапки и акти кои се спротивни на важечките 
закони не го гради објектот во согласност со одобрението за градење и биде спречен 
во градбата  од надлежните органи, а понатаму не продолжи со градбата според 
издаденото одобрение, нема право да бара поврат на уплатениот надоместок за 
делумно уредување на градежното земијште и истиот  му се задржува во целост. 
Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за 
разликата во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор. 
 Доколку поради  некои други објективни причини (елементарна непогода, смрт 
и др.) Инвеститор не отпочне со градба на објектот, има право, со писмено барање 
до Општина Аеродром, на поврат на  уплатениот надоместок, на начин кој ќе биде 
регулиран со посебен договор. 

Инвеститор е должен да прибави одобрение за градење во рок од 5 (пет) дена 
од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот за делумно 
уредување на градежното земјиште согласно Законот за градење. Доколку 
Инвеститор не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, 
договорот престанува да важи (во делот за начинот на пресметување на 
површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на Инвеститор може да 
му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на 
ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот. 

За градежното земјиште кое делумно се уредува, Инвеститорот на земјиштето 
плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-
делумен надоместок.. 
 Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од 
пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е 
пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на 
надоместокот. 
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 За површината на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат 
трошоците за опремување со објекти од заедничка комунална потрошувачка што ја 
користел објектот-предмет на уривање 

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно 
на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улици, тротоари и сл.), а 
делумно на градежна парцела на Инвеститор, Инвеститорот го сноси само делот од 
трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежната парцела 
 

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат 

преку: 
- приходите од надоместок,  
- самопридонеси,  
- други стредства, 
 

кои се уплатуваат на сметка на Општината Аеродром за делумно уредување на 
градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена. 
 

Трошоците за делумното уредувањето на градежното земјиште до градежната 
парцела ги плаќа Општината Аеродром, со обезбедено едно приклучно место за 
секој објект од инфраструктура за една градежна парцела. 

 Ако Инвеститор се приклучи на изградена комунална инфраструктура од 
индивидуална потрошувачка без согласност на Општина Аеродром, Општина 
Аеродром нема да даде налог за приклучување на изградените 
инфраструктурни објекти, до договорното регулирање на обврските помеѓу 
Општина Аеродром и Инвеститор. 

 
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ 

НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
 
Општина Аеродром ја финансираат изработката на документацијата за 

градење на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка, 
утврдена со урбанистички план, согласно договорите за регулирање на 
надоместокот склучени со корисниците. 

 
IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА 

 НАДОМЕСТОКОТ  
 
Надоместок се наплатува за комплекс на градежното земјиште кое е 

опфатено со ЛУПД, урбанистички план и актите што ги заменуваат тие планови, а 
зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на Инвеститор, 
местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност 
со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални 
објекти за заедничка комунална  потрошувачка. 

Утврдувањето на надоместокот за утврдување на правен статус на бесправни 
објекти ќе биде согласно Законот за легализација на бесправни градби, се до 
донесување на планската документација за селото Долно Лисиче и  локалитетот 
патот Горно Долно Лисиче. 

КОМПЛЕКС-5 

ДЕЛ-5 - (Општина Аеродром- КО Горно Лисиче и КО с. Долно Лисиче)  

КОМПЛЕКС-6 

1. ДЕЛ-6 - (Општина Аеродром- с. Долно Лисиче) 
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Број 09-12/12                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за работа на Советот на ОА за 2015 година 

 
 
            Се објавува Програмата за работа на Советот на ОА за 2015 година, 

донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 
 
 
Број 08-378/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 125, 126, 127, 128 и 129 од Деловникот за работа на 
Советот на Општина Аеродром (“Службен гласник на Општина Аеродром” број 01/06 
и 19/2012), Советот на Општина Аеродром на триесетата седница одржана на ден 
20.01.2014 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - 

ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА 
 

1. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2015 година 
 

                         Изработувач: Општинска администрација 
Предлагач: Комисија за изработка на  

програма за работа на Советот  
на Општина Аеродром 

 
Образложение: Програмата за работа  на Советот се донесува врз основа на член 
125, 126, 127, 128 и 129 од Деловникот за работа на Советот на Општина Аеродром, 
според кој Советот работи по програма која се донесува за една календарска година. 
Основа за изработка на програмата се работите што со Закон се ставени во 
надлежност на Советот. 

I. ПРОГРАМИ ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА НОРМАТИВНО ПРАВНИ И 
ОПШТИ РАБОТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ  

Период јануари-март 2015 година 
 

1. ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ  ЗА 2015 ГОДИНА 

 
2. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ДО КРАЈОТ НА 2015 ГОДИНА 
 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 26  

 

 

3. ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА СПОРТОТ  ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
4. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕДНАКВИТЕ 

МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 
2015 ГОДИНА  

Изработувач: Општинска адмнистрација 
Предлагач: Градоначалник 

 
5. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ 

НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАБОТА  НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
6. УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОА   
 

7. УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЕКСКУРЗИИ НА 
ОУ  ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 
 Изработувач: Основни училишта на  

подрачјето на Општина Аеродром 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Разгледувањето на извештаите за реализирање на програмите за 
работа на основните училишта , како и усвојувањена програмите за организирање 
екскурзии е согласно ингеренциите на Советот на Општината од Законот за Основно 
образование. 
Период април-јуни 2015 година 
 
2.  ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТИ КОИ ЌЕ 

ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИТЕ НА РМ 
 
Период април-декември 2015 година 
 
3.  РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМИТЕ ЗА РАБОТА НА ОУ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА РАБОТА НА ОУ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 
Изработувач: Основни училишта на  подрачјето на 

Општина Аеродром 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Разгледувањето и усвојувањето на програмите за работа и   
извештаите за реализирање на програмите за работа на ОУ е согласно ингеренциите 
на Градоначалникот и на Советот на Општината од Законот за Основно образование 
и Законот за локална самоуправа. 
 
Период јануари-декември 2015 година 
4. РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИ ОДБОРИ ВО 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ. 
 

Изработувач: општинска адмнистрација 
Предлагач: Комисија за мандатни прашања, избори и именувања 

 
Образложение: Разрешувањето и именувањето членови на училишни/управни 
одбори во основните училишта и градинки на подрачје на Општина Аеродром, е во 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 27  

 

 

согласност со ингеренциите на Советот на општинта кои произлегуваат од Законот 
за локална самоупорава, Законот за основно образование. 

II. ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА И ДРУГИ АКТИ ОД ОБЛАСТА  НА 
ФИНАНСИРАЊЕТО И ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
Период јануари-март 2015 година 

1. ПРЕДЛОГ - ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2015 ГОДИНА 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Изготвувањето и  донесување на Годишниот план за јавни набавки 
на Општина Аеродром за 2015 година е законска обврска што произлегува од 
Законот за јавни набавки 
 

2. ПРЕДЛОГ - ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА   
АЕРОДРОМ ЗА 2014 ГОДИНА (15 МАРТ 2015 ГОДИНА) 

 
Изработувач: Сектор за финансии 

Предлагач: Градоначалник 
 
Образложение: Изготвувањето и  донесување на Завршната сметка на Буџетот на 
Општина Аеродром за 2014 година е законска обврска што произлегува од Законот 
за буџетите. Завршната сметка се изготвува согласно класификацијата на 
трошоците. 
 
2. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ 
Период : јануари-декември 2015 година 
 

-КВАРТАЛЕН  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ - ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА  

 
Изработувач: Сектор за финансии 

Предлагач: Градоначалник 
 

-КВАРТАЛЕН  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА - 
ЈАНУАРИ-МАРТ 2015 ГОДИНА - 

Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
-КВАРТАЛЕН  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА - 
АПРИЛ-ЈУНИ 2015 ГОДИНА  

Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
-КВАРТАЛЕН  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА - 
ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА  

Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Кварталните извештаи се право и обврска кои произлегуваат од 
Законот за локална самоуправа и Законот за буџетите, со што се овозможува 
Советот на општината континуирано да се запознава со реализацијата на Буџетот на 
општината. 
 
Период: јануари-декември 2015 година 
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3.  РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 
БУЏЕТСКИОТ КАЛЕНДАР ЗА 2015 ГОДИНА  

 
4.  ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ - 

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ ЗА 2015 ГОДИНА                 
 

Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Ребаланс на Буџетот  на општината ќе се изврши според 
согледаните состојби во текот на реализирање на Буџетот во тековната година. 
 
5.   ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2016  ГОДИНА И  ПРЕДЛОГ-

ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2016 
ГОДИНА 

 
a. Покренување на постапка за ставање на јавна расправа на Предлог-

Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година; 
b. Разгледување на Предлог-Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година; 
в.  Донесување на Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година со 

Програмите и Одлука за извршување на Буџетот. 
 

           Изработувач: Сектор за финансии 
Предлагач: Градоначалник 

 
Образложение: Буџетот и Одлуката за извршување на Буџетот, како основни акти и 
услов за финансирање на општината во тековната година, се донесуваат врз основа 
на Законот за буџетите и Законот за финансирање на единиците на локална 
самоуправа 
 
Период: јуни-декември 2015 година 
 
6. ИЗГОТВУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ЗА 2016 ГОДИНА  

                                               Изработувач: Сектор 
за финансии 

Предлагач: Градоначалник 
 
7. ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ И ДРУГИ ПРОПИСИ ЗА ПОДДРШКА НА 
АПЛИЦИРАЊЕ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА ПРОЕКТИ И ГРАНТОВИ РАСПИШАНИ 
ОД ВЛАДИНИ И НЕВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ, СО ЦЕЛ  УСПЕШНА РЕАЛИЗИЦА НА 
ПЛАНИРАНИ И НОВИ  АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНАТА ВО РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ 
 
Период: јануари-декември 2015 година 
 
III. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ ВО ЗЕМЈАТА И НАДВОР ОД 
НЕА  

1. Соработка и збратимување со локални самоуправи од земјата 

а)  Размена на искуства помеѓу различните локални самоуправи 
б)  Збратимување со разни локални самоуправи во земјата 
в) Размена на искуства за разни комунални проблеми со локални  самоуправи 

надвор од земјата 
г)  Збратимување со разни локални самоуправи од други земји 

 
Образложение: Основот за донесување на акти на Советот, во насока на 
остварување меѓународна соработка, е надлежноста на Советот предвидена во 
Законот за локална самоуправа. 
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Изработувач: Одделение за односи со јавност и 
меѓународна соработка 

Предлагач: Градоначалник, Комисија за меѓународна соработка при Советот на 
Општина Аеродром 

 
Период: јануари-декември 2015 година  
 
IV. СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОД ИНТЕРЕС НА 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ И ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКЦИИ НА ПОДРАЧЈЕ НА 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
1. ПРОГРАМА  ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА 

ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА  
 
2. ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ ВО ОПШТИНА 

АЕРОДРОМ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

3. ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНИ АКТИ ЗА СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА 
НА ГРАЃАНИ И ПОМАГАЊЕ НА НИВНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО РАМКИ 
НА МОЖНОСТИТЕ, СОГЛАСНО ПРОГРАМИТЕ. 

 
Образложение: Основот за донесување на акти на Советот, во насока на 
остварување соработка со здруженија на граѓани и фондации на подрачјето на 
Општина Аеродром, е надлежноста на Советот предвидена во Статутот на Општина 
Аеродром и истата е во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации, 
кој предвидува можност за финансирање на здруженијата на граѓани и фондации, 
покрај од останати извори и од Буџетот на единиците на локална самоуправа, за што 
одлучува Советот на општината. 

Согласно со  законските одредби предвидени во член 21 став 1 од Законот за 
донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр 47/06, 86/08 
и 51/2011), Советот на Општина Аеродром при донесување на актите за давање на 
донација/спонзорство, ја предвидува законски утврдената постапка, според која 
опшината по донесување на одлуката, се обраќа до надлежното Министерство за 
правда,  заради издавање решение со кое го потврдува јавниот интерес за 
предвидената донација и спонзорство. 
 

Изработувач: Општинска администрација 
Предлагач: Градоначалник, Комисија буџет, финансирањеи локaлен економски 

развој при Советот на Општина Аеродром 
 
Период: јануари - декември 2015 година 
 

V.   ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОГ-ОДЛУКИ ЗА РАБОТА ОД ОБЛАСТА НА 
КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

1. Ф - УРБАНИСТИЧКО   ПЛАНИРАЊЕ 
подпрограми 
 
Ф 1 - Урбанистичко планирање 

1.  Разгледување на Детални урбанистички планови со Предлог- Одлука за нивно 
донесување; 

2. Предлог-Одлука за измени и дополнување на Детални урбанистички планови. 
 

1. Разгледување и усвојување на Програми за урбанистички планирање на 
подрачјето на Општина Аеродром. 
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a.  Урбанистички планови за неселени места во урбани и  рурални 
населби; 

б.  Измена и дополнување на Детални урбанистички планови финансирани 
од правни и физички лица. 

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам, 
Комунални работи и заштита на  

животната средина 
                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот 

Ф 2 -  Уредување на градежно земјиште 
Ф 3 -  Уредување на простор во рурални подрачја 
Ф А - Уредување на градежно земјеште (капитални трошоци) 
ФД -Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци) 
 
2. Г - ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
подпрограми 
Г 1  - Поддршка на локалниот економски развој 
Г А - Изградба на комерцијални објекти 
 
3. Ј - КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
подпрограми 
 
Ј0 Одржување на урбана опрема 
Ј2 Предлог-Одлуки за проблеми со отпадни води 
Ј3 Прашања поврзани со проблеми со јавно осветлување 
Ј6 Одржување и заштита на локални  патишта , улици и регулирање  на      

режим   на сообраќај      
Ј7  Одржување и користење на паркови и зеленило 
Ј8  Други комунални услуги 
Ј9 Проблеми поврзани со простори за паркирање 
ЈА Предлог-Одлука за изградба на јавно осветлување 
ЈД Предлог-Одлука за изградба и реконсрукција на локални патишта и 
улици 
ЈЕ Предлог-Одлука за изградба на простор за паркирање 
ЈФ Предлог-Одлука за изградба на сообраќајна сигнализација 
ЈГ Разгледување на проблеми поврзани со изградба на системи за 
водоснабдување 
ЈИ Донесување на Одлуки поврзани со изградба на системи за одведување 
и пречистување на отпадни води 
ЈН Предлог-Одлуки за урбана опрема  / капитални расходи / 
 
Период: јануари-декамври 2015 година 
 
4. Р - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 
Подпрограми 
Р 1   Заштита  на  животната средина и природа    
Р А    Заштита  на  животната средина и природа (Капитални расходи)  
 
 
5. Измена на донесени акти и програми со цел усогласување на измените во 
законските одредби  

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам, 
Комунални работи и заштита на  

животната средина 
                                                               ПРЕДЛАГАЧ:             Градоначалник 
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6. ОДЛУКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ИЗМЕНА 
НА ВЕЌЕ ДОНЕСЕНИ ОДЛУКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ 

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанизам, 
Комунални работи и заштита на  

животната средина 
                                                               ПРЕДЛАГАЧ:             Градоначалник 

 
Период: јануари - декември 2015 година 
 
VI. АКТИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,  ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ,  ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ  НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 
 
1. ОДЛУКИ ВО НАСОКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ  ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ. 

 
ИЗГОТВУВАЧ: Општинска администрација,                                  

                            ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник  
 
Образложение: Согласно Законот  за заштита и спасување, како надлежност на 
единиците на локалната самоуправа се предвидени активности заради 
имплементација на овој закон и акти за формирање на просторните сили за заштита 
и спасување кои се  формираат за дејствување на подрачјето на општината 
 
2. УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
 
Образложение: Согласно Законот за локална самоуправа и Законот за полиција, 
како надлежност на Советот на општината е предвидена и надлежноста за 
усвојување на годишен извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината. 
 

ИЗГОТВУВАЧ: Општинска администрација, 
                            ПРЕДЛАГАЧ: Командир на ПС Аеродром 

 
3. ДОНЕСУВАЊЕ НА АКТИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
 -Програма за  остварување социјална и детска заштита во Општина  
Аеродром за 2015 година 
 
Образложение: Согласно Законот за локална самоуправа, како надлежност на 
општината е предвидена и надлежноста за преземање активности  во областа на 
социјалната заштита и заштита на децата, како и здравствена заштита. 

ИЗГОТВУВАЧ: Општинска администрација, 
                            ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за соц.заштита, заштита на децата и 

здравствена заштита  
 
- РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ 
ЗА РАБОТА  НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ 
 
- УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОА   

Изработувач: Детски градинки  на  подрачјето на 
Општина Аеродром 

Предлагач: Градоначалник 
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Образложение: Разгледувањето и усвојувањето на програмите за работа и   
извештаите за реализирање на програмите за работа на детските градинки е 
согласно ингеренциите на Градоначалникот и на Советот на Општината од Законот 
за заштита на децата и Законот за локална самоуправа. 
 
Период јануари-декември 2015 година 
 
4. РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ ОДБОРИ ВО  
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ. 
 

Изработувач: општинска адмнистрација 
Предлагач: Комисија за мандатни прашања, избори и именувања 

 
Образложение: Разрешувањето и именувањето членови на управни одбори во 
градинките на подрачје на Општина Аеродром, е во согласност со ингеренциите на 
Советот на општинта кои произлегуваат од Законот за локална самоупорава, Законот 
за заштта на децата   

 
5.ДОНЕСУВАЊЕ НА АКТИ  ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 

- Годишна програма  за еднакви можности на жените и мажите 
 

ИЗГОТВУВАЧ: Општинска администрација, 
                            ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник  

 
Образложение: Програмата за активности од областа на еднаквите можности на 
жените и мажите во Општина Аеродром за 2015 година, има за цел да ја промовира 
и унапреди родовата еднаквост согласно Законот за еднакви можности на жените и 
мажите („Службен весник на РМ“ бр. 6 од 13.01.2012 година) со кој се забранува и 
казнува секаков вид дискриминација врз основа на пол во јавниот и приватниот 
сектор во областа на вработувањето и трудот, образованието, социјалната 
сигурност, културата, спортот, односно во сите сфери на човековото живеење.  

        
Период: јануари - декември 2015 година 
 

VII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА 
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за работи на Советот на ОА 

                                                             ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначалник 
 
Образложение:Согласно член 53 од Статутот на Општина Аеродром („Службен 
гласник на ОА“ број 20/2012), Градоначалникот на Општина Аеродром го поднесува 
извештајот до Советот, кој со заклучок го усвојува. 

VIII.   - Комисијата за изработка на програма за работа на Советот, во случај на 
потреба до Советот ќе поднесе извештај за извршување на програмата.  

          - Советот на Општина Аеродром во случај на потреба може да ја менува и 
дополнува оваа програма на предлог на Комисијата за изработка на програмата. 

-Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Аеродром”. 
 
 
Број 09-12/36                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 33  

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација вод ДУП Горно Лисиче 
дел VI (објект  на КП 5803/1 

 
 
 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може 
да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација вод ДУП Горно 
Лисиче дел VI (објект  на КП 5803/1, донесена на триесетата седница на Советот на 
општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 
 
Број 08-379/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на 30 седница одржана на 
ден 20.01.2015 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се изврши вклопување во 
идната урбанистичко-планска документација за локалитет во ДУП Горно 

Лисиче дел VI,   (објект  на КП 5803/1) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-6555/1 од 04.08.2011 година и барање за промена на 
барател поднесено под број 23-1887/2 од 08.08.2014 година, а кое се однесува на 
објект означен како број 3, кој лежи на КП 5803/1 КО Кисела Вода 2, за локалитет во 

ДУП Горно Лисиче дел VI, Советот на Општина Аеродром констатира дека  не може 

да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска 
документација зафаќа дел од улица, односно лежи на земјиште со класа на намена А 
- домување, согласно одредбите од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на 
Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 34  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-12/10                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3765) 
 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3765), 
донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 

 
 
Број 08-407/1                                                                                               Градоначалник     
22 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3765) 
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-2047/1 од 22.03.2011 година, за КП 3765 КО Кисела Вода 2, 
Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на 
бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно 
одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 35  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-12/17                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1 и 
3815/2) 

 
 Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1 и 
3815/2), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 20.01.2015 година. 

 
 

Број 08-393/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1 и 3815/2) 
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-7158/1 од 11.08.2011 година, за КП 3815/1 и 3815/2 КО 
Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 36  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/16                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
3970/1) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3970/1), 
донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 
 

Број 08-392/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3970/1) 
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправни објекти број 23-8456/1 и број 23-8457/1 од 23.08.2011 година, за КП 3970/1 
КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се 
изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 37  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“ 

 
 
Број 09-12/15                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 4010) 
 
 
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4010), 
донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 

 
 

Број 08-391/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 4010) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-2372/1 од 30.03.2011 година, за КП 4010 КО Кисела Вода 2, 
Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на 
бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно 
одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република 
Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 38  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/14                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 294 и КП 296) 

 
 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 
се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 294 и КП 296), донесена на триесетата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

Број 08-376/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 294 и КП 296)  

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-9244/1 од 26.08.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на  КП 294 и КП 296 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
 

Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 39  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/34                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
1124/2) 

 
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
1124/2), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 20.01.2015 година 

 
 

Број 08-375/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 1124/2) 

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-8639/1 од 23.08.2011 година и барање за промена на 
барател, а кое се однесува на објект кој лежи на КП 1124/2 КО Горно Лисиче 
градежен, Советот на Општина Аеродром констатира дека  може да се изврши 
вклопување  на бесправно изградените објекти во урбанистичко-планска 
документација, согласно одредбите од членот 2, од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 40  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 

 
Број 09-12/33                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација во ДУП 
за локалитет Горно Лисиче УЕ А (објект  на КП 1292/2) 

 
 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 
се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација во ДУП 
за локалитет Горно Лисиче УЕ А (објект  на КП 1292/2), донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 

 

 

Број 08-374/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација во ДУП за локалитет Горно Лисиче УЕ А 

(објект  на КП 1292/2) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-4747/1 од 22.06.2011 година, а кое се однесува на објект 
број кој лежи на КП 1292/2 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром 
констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
во ДУП за локалитет Горно Лисиче УЕ А, согласно одредбите од членот 2, од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 
162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 41  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“ 
 

 
Број 09-12/32                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација, ДУП за 
локалитет Горно Лисиче II дел (објект  на КП 2911) 

 
 
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација, ДУП за 
локалитет Горно Лисиче II дел (објект  на КП 2911), донесена на триесетата седница 
на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 

 
Број 08-373/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација, ДУП за локалитет Горно Лисиче II дел 

(објект  на КП 2911)  
 

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-2181/1 од 24.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1 и објект број 2, кои лежат на  КП 2911 КО Кисела Вода 2, Советот на 
Општина Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградените објекти во урбанистичко-планска документација, во ДУП за локалитет 
Горно Лисиче II дел согласно одредбите од членот 2, од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација 
(Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 42  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/31                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација, ДУП за 
локалитет Горно Лисиче III дел (објект  на КП 3439) 

 
 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 
се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација, ДУП за 
локалитет Горно Лисиче III дел (објект  на КП 3439), донесена на триесетата седница 
на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година 
 

Број 08-372/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 

во урбанистичко-планска документација, ДУП за локалитет Горно Лисиче III дел 
(објект  на КП 3439)  

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-1673/1 од 15.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на  КП 3439 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром 
констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација, во ДУП за локалитет Горно Лисиче III дел 
согласно одредбите од членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на 
Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 43  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/30                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 
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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
3602) 

 
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
3602), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на 
ден 20.01.2015 година. 

 
Број 08-3711                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 

во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3602)  
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-2617/1 од 07.04.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на КП 3602  КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром 
констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2, од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 
162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 44  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/29                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 3815/1), по барање број 23-4831/1 од 24.06.2011 година) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3815/1), по барање број 23-4831/1 од 24.06.2011 година), донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

Број 08-370/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1), по барање број 23-

4831/1 од 24.06.2011 година) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-4831/1 од 24.06.2011 година година, а кое се однесува на 
објекти број 1 и 2, кои лежат на КП 3815/1 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградените објекти во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 45  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/26                                                                                  Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши 
вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1) 

по барање број 23-1490/1 од 11.03.2011 одина 
 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
3815/1) по барање број 23-1490/1 од 11.03.2011 одина, донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 

 
 

Број 08-369/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1) по барање број 23-

1490/1 од 11.03.2011 одина 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-1490/1 од 11.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објекти број 1 и 2, кои лежат на КП 3815/1 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградените објекти во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 46  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/27                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 3733/7) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3733/7), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-368/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015 година                                                                        Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3733/7) 

 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-9967/1 од 31.08.2011 година, а кое се однесува на објект, 
кој лежи на КП 3733/7 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром констатира 
дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2, од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 
162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 47  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“ 

 
Број 09-12/28                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 3815/1), по барање број 23-6506/1 од 03.08.2011 година) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3815/1), по барање број 23-6506/1 од 03.08.2011 година), донесена на триесетата 

седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-365/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3815/1), по барање број 23-

6506/1 од 03.08.2011 година) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-6506/1 од 03.08.2011 година, а кое се однесува на објект, 
кој лежи на КП 3815/1 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром констатира 
дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2, од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 
162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 48  

 

 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром. 

 
Број 09-12/25                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација(објект  на КП 
3821/8) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација(објект  на КП 
3821/8), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-364/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација(објект  на КП 3821/8)  

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-3484/1 од 09.05.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, коj лежи на  КП 3821/8 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 49  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 

 
 
Број 09-12/24                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 3906/2) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3906/2), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-363/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3906/2)  

 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-1462/1 од 10.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на КП 3906/2  КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 50  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/23                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  
на КП 3984) 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3984), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година.. 
 

Број 08-362/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3984) 

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 
бесправен објект, број 23-1995/1 од 21.03.2011 година, а кое се однесува на објект 
број 1 и објект број 2, кои лежат на КП 3984 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградените објекти во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13, 109/14). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 51  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/22                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација во ДУП 
за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ Д (објект  на КП 4098) 

 
 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација во ДУП за 
локалитет „Горно Лисиче“ УЕ Д (објект  на КП 4098), донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-361/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко-планска документација во ДУП за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ Д 

(објект  на КП 4098) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-7187/1 од 12.08.2011 година, а кое се однесува на објект 
број 1, кој лежи на КП 4098 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром 
констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација за локалитет локалитет „Горно Лисиче“ УЕ Д, 
согласно одредбите од членот 2, од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на 
Република Македонија бр. 56/2011, 162/12). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 52  

 

 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/21                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може да 

се изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација за локалитет 
КО Кисела Вода 2 Горно Лисиче дел II  (објект  на КП 3132) 

 
 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се 
изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација за локалитет КО 
Кисела Вода 2 Горно Лисиче дел II  (објект  на КП 3132), донесена на триесетата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-360/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  не може да се изврши вклопување во идната 
урбанистичко-планска документација за локалитет КО Кисела Вода 2 Горно Лисиче 

дел II  (објект  на КП 3132)  
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-1826/1 од 17.03.2011 година, а кое се однесува на објект 
број 2, кој лежи на КП 3132 КО Кисела Вода 2, ДУП Горно Лисиче дел II, Советот на 
Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши вклопување на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација лежи на улица, согласно 
одредбите од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13). 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 53  

 

 

 
 
Број 09-12/20                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 

изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2548/1) 
 

 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 
се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 
2548/1), донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-359/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 2548/1) 
 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-9246/1 од 26.08.2011 година, за КП 2548/1 КО Кисела Вода 
2, во ДУП за локалитет Реонски центар УЕ А, Советот на Општина Аеродром 
констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно изградениот објект во 
урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 
162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/19                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3640) 
 

 

Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3640), 
донесена на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
20.01.2015 година. 
 

 

Број 08-358/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 
72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ (број 56/11, 
162/2012, 95/13, 109/14),  Советот на Општина Аеродром на триесетата седница 
одржана на ден 20.01.201 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 

урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3640) 
 

Член 1 
Во врска со  поднесеното барања за утврдување на правен статус на 

бесправен објект, број 23-2062/1 од 23.03.2011 година, а кое се однесува на објект 
означен со број 1, кој лежи на КП 3640 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина 
Аеродром констатира дека  може да се изврши вклопување  на бесправно 
изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од 
членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 
56/2011, 162/12, 95/13). 

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација  ќе 
изврши  вклопување на објектот од став 1 на овој член. 

 
Член 2 



22.01.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 1 стр. 55  

 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-12/18                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација од одделението 

за урбанизам и подготовка на урбанистички планови за усвојување на Барање за 
ЛУПД за КП 2668/1 

 
 
Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација од одделението за 

урбанизам и подготовка на урбанистички планови за усвојување на Барање за ЛУПД 
за КП 2668/1, донесен на триесетата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 20.01.2015 година. 

 

 

Број 08-380/1                                                                                               Градоначалник     
21 јануари 2015година                                                                         Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 36 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 30-та  седница, одржана на ден 20.01.2015 година,  го донесе следниот 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација од одделението за урбанизам и подготовка на 

урбанистички планови усвојување на Барање за ЛУПД за КП 2668/1 
 
 
1. Се усвојува Информација од одделението за урбанизам и подготовка на 

урбанистички планови за усвојување на предмет барање за усвојување на Барање 
за ЛУПД,  за КП 2668/1, број 6473/2 од 25.12.2014 година. 
 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен 
гласник на Општина Аеродром 

 
 
Број 09-12/11                                                                                   Претседател на Совет  
21 јануари 2015 година                                                                   на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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Исправка на техничка грешка во 
Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2015 година 

 
 
Во Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2015 година број 07-504/38, 
објавен во „Службен гласник на Општина Аеродром“ број 24/2014, се врши исправка 
на техничка грешка и тоа, во Планот во делот набавка на услуги, во точка 46, колона 
„Очекуван почеток на постапката (месец)“, наместо зборовите „јануари“ треба да 
стои „април“.  

 

 
 

Главен и одговорен уредник  
Ана Карајанова-Димитрушева с.р. 
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