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24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 1  

 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање согласност за објавување на  втор јавен повик 
за избор на членови на Локален младински совет на Општина Аеродром 

 
 
 Се објавува Одлуката за давање согласност за објавување на  втор јавен 

повик за избор на членови на Локален младински совет на Општина Аеродром, 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 

 
 
Број 08-1580/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ„ број 05/02), член 61е од Статутот на Општина Аеродром 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“број 20/2012, 21/2014, 23/2014), допис број 
09-7840/1 од 30.10.2014 година од Агенција за спорт и млади на РМ,  а во врска со 
Националната стратегија за млади на РМ, Советот на Општина Аеродром на својата 
32 седница, одржана на ден  23.02.2015 година ја донесе, следнава  
 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за објавување на  втор јавен повик за избор на членови на 

Локален младински совет на Општина Аеродром 
 
 

Член  1 
 Со оваа се дава согласност за објавување на  втор јавен повик за избор на 
членови на Локален младински совет на Општина Аеродром. 
 

 
Член  2 

 Градоначалникот на Општина Аеродром ќе објави втор јавен повик за избор 
на членови на Локален младински совет на Општина Аеродром, согласно Одлуката 
за формирање на локален младински совет на Општина Аеродром, број 07-475/27 од 
18.11.2014 година („Службен гласник на Општина Аеродром број 23/2014“) 

  
 

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/24                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 

 
 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 2  

 
 

 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката проширување на средствата во Буџетот на 

Општина Аеродром за 2015 година 
 
 
 
 Се објавува Одлуката проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Аеродром за 2015 година, донесена на триесет и втората седница на Советот на 
општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 

 
Број 08-1600/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 3  

 
 

 
Врз основа на член 36 ст.1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на Рм“ бр.05/2002) и член 84 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.07/05 и „Службен гласник на Општина 
Аеродром“ број 07/06, 02/2010 и 22/10),  Советот на Општина Аеродром на 32-та  
седница одржана на ден 23.02.2015 донесе 
 

О Д Л У К А 
за проширување на средствата во Буџетот на ОА  

за 2015 година  
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Аеродром за 2015 година, и тоа на следниот начин: 

 
     

Член 2 
 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“ и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 
година. 

 
 

Број 09-65/2                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 
 

 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 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 Одлуката за исплата на парична помош по основ на пристигнати 
барања на отпремнина за пензионирање  и исплата на парична помош поради смрт 

на член на потесното семејство  
 

  Се објавува Одлуката за исплата на парична помош по основ на пристигнати 
барања на отпремнина за пензионирање  и исплата на парична помош поради смрт 
на член на потесното семејство, донесена на триесет и втората седница на Советот 
на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
Број 08-1599/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 14 и 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 
РМ за 2015 година („Службен весник на РМ„ број 155/2014) и член 12 став 3 и 13 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 24/2014), и Програмата за 
остварување социјална заштита во Општина Аеродром за 2015 година („Службен 
гласник на Општина Аеродром” бр.24/2014), Советот на Општина Аеродром на 32-та 
седница, одржана на ден 23.02.2015 година, донесе 

  
ОДЛУКА 

за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања на отпремнина за 
пензионирање  и исплата на парична помош поради смрт на член на потесното 

семејство  
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува исплата на парична помош по основ на 
пристигнати барања на отпремнина за пензионирање во општински буџетски 
корисник, и тоа: 

1.Барање на исплата на парична помош по основ на пензионирање на лицето: 
- Златица Радеска, медицинска сестра во објект „Бамби“ ЈДГОА „Срничка“-

Скопје; 
- Милка Ангеловска, неговател во објект „Бамби“ ЈДГОА „Срничка“-Скопје; 
- Зора Крчмар, неговател во објект „Чекорче“ ЈДГОА „Срничка“-Скопје. 
2. Барање за исплата на парична помош на лицето Новица Величковски 

поради смрт на член на потесното семејство – родител.  
Член 2 

 Износот и исплатата на паричната помош ќе се утврди согласно законските 
одредби и доставената документација од страна на барателот. 

Член 3 
Се задолжува раководителот на Секторот за правни и општи работи и имот и 

имотно-правни  работи на Општина Аеродром, да ги преземе сите потребни 
активности за реализација на исплатата на парична помош по основ на пристигнато 
барање на отпремнина за пензионирање и смрт на вработено лице во општински 
буџетски корисник  (потпишување на Решението и слично). 

Член 4  
Се задолжува Секторот за финансии да ја изврши оваа Одлука 

Член 5 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
Број 09-65/3                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 5  

 
 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање согласност за измена и дополнување на 
Правилник за организација и систематизација на работата на ЈУДГ Буба Мара- 

Општина Аеродром, Скопје 
 

               Се објавува Одлуката за давање согласност за измена и дополнување на 
Правилник за организација и систематизација на работата на ЈУДГ Буба Мара- 
Општина Аеродром, Скопје, донесена на триесет и втората седница на Советот на 
општина Аеродром, одржана на ден 24.02.2015 година. 
 
Број 08-1594/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 116 став 1 точка 8 од Законот за заштита на 
децата(„Службен весник на РМ“ број 23/2013) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), Советот на Општина 
Аеродром на 32-та седница одржана на ден 23.02.2015 година , донесе 
 

 
       О Д Л У К А 

за давање согласност за измена и дополнување на Правилник за организација и 
систематизација на работата на ЈУДГ Буба Мара- Општина Аеродром, Скопје 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за измена и дополнување на Правилник 
за организација и систематизација на работата на ЈУДГ Буба Мара - Општина 
Аеродром, Скопје, број 02-112 од 11.02.2015 година,  донесен од управниот одбор на  
ЈУДГ Буба Мара. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 

 
Број 09-65/9                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 6  

 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за давање согласност на Правилникот за измена и 
дополнување на Правилник за организација и систематизација на работата на ЈДГОА 

Срничка- Општина Аеродром, Скопје 
 

 
               Се објавува Одлуката за давање согласност на Правилникот за измена и 
дополнување на Правилник за организација и систематизација на работата на ЈДГОА 
Срничка- Општина Аеродром, Скопје, донесена на триесет и втората седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 24.02.2015 година. 
 
Број 08-1593/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 
Врз основа на член 116 став 1 точка 8 од Законот за заштита на 

децата(„Службен весник на РМ“ број 23/2013) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), Советот на Општина 
Аеродром на 32-та седница одржана на ден 23.02.2015 година , донесе 

 
 
 

       О Д Л У К А 
за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилник за 

организација и систематизација на работата на ЈДГОА Срничка- Општина Аеродром, 
Скопје 

 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Правилникот за измена и дополнување 

на Правилник зза организација и систематизација на работата на ЈДГОА Срничка- 
Општина Аеродром, Скопје, број 03-144/2 од 11.02.2015 година,  донесен од 
управниот одбор на  ЈДГОА  Срничка. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
 
Број 09-65/10                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 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 давање согласност на Протокол за        
соработка помеѓу ЈП за државни патишта и Општина Аеродром 

 
 
Се објавува Одлуката за давање согласност на Протокол за соработка 

помеѓу ЈП за државни патишта и Општина Аеродром, донесена на триесет и 
втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 24.02.2015 
година. 

 
Број 08-1582/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на  член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02) 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 на својата 32 седница, одржана на ден  23.02.2015 
година ја донесе, следнава 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Протокол за соработка помеѓу ЈП за 
државни патишта и Општина Аеродром 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на Протокол за соработка помеѓу ЈП за 
државни патишта и Општина Аеродром за реализација на Проектот за 
реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија финансиран од 
Светска банка. 

Член 2 
Со цел воспоставување на соработка помеѓу Општина Аеродром и ЈП за 

државни патишта, а во врска со  успешна реализација на Проектот за реконструкција 
на локалната патна мрежа во Република Македонија финансиран од Светска банка, 
двете договорни страни ќе го склучат следниот Протокол:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 8  

 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА 
за реализација на Проектот за реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија 

финансиран од Светска Банка 

Склучен помеѓу: 

1.  Јавно претпријатие за државни патишта, застапувано од В.Д. Директор Владо Мисајловски и 

2.  Општина Аеродром, застапувана од Градоначалник Ивица Коневски. 

 

1.  Потписниците на Протоколот се согласија за заедничко учество за реализација на Проектот за 

реконструкција на локалната патна мрежа. 

2.  Заради успешна реализадија на проектот, секоја од страните презема дел од правата и обврските. 

3.  Јавното претпријатие за државни патишта е должно да ја информира Општината за износот доделен 

во рамките на компонентата за локални патишта и да обезбеди јасни информации за чекорите на 

процесирање на предлозите, 

4.  Општината врши локални консултации за избор на приоритетни проекти за локални патишта и води 

евиденција за таквите консултации во вид на краток документ и истиот го доставува како дел од 

апликационата документација до Јавното претпријатие за државни патишта. 

5.  Општината подготвува конкретен предлог и комплетниот предлог го доставува до Јавното 

претпријатие за државни патишта. За подготвување на предлогот Општината може да користи услуга 

од консултант или од квалификувана институција. 

Предлогот содржи: 
а) евиденција на локалните консултации за избор на приоритетни проекти (опишано во точка 4 од 

овој Протокол) 
б) јасна идентификација и опис на проектот 
в) објаснување и оправдување зошто бил избран тој проект, а не други 
г) основен (главен) проект и проценка на чинење 
д} ревизија - потврда за одобрување на основниот (главниот) проект од страна на квалификувана 

инстутиција 

ѓ) сите потребни градежни ДОЗВОЛИ издадени од надлежни институции 

е) копија од Одлуката донесена од Советот на Општината со која се одобрува проектот 
ж) копија од Одлуката донесена од Градоначалникот на Општината со која се одобрува проектот. 
Доколку предлогот опфаќа повеќе патни делници, во предлогот и во бдлуките за одобрување на 

Советот на Општината и на Градоначалникот мора да бидат наведени патните правци по приоритет 

на реализација. 
6.  Јавното претпријатие за државни патишта има право да дава коментари и забелешки за 

недостатоците на проектите (доколку ги има) и истите да ги испрати назад до Општината да се изврши 

корекција. 

7.  Стручни лица од Јавното претпријатие за државни патишта и Општината ги посетуваат локациите на 
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предложените проекти со цел да се финализираат техничката документација и спецификациите. 

8.  Јавното претпријатие за државни патишта ја комплетира понудбената документација и го извршува 

целиот процес на набавката за работите, го потпишува Договорот за градба и целосно го 

имплементира. 

9.  Пред отпочнување на градбата на локалните патишта Општините имаат обврска да достават еден 

примерок од проектите во електронска форма до Јавното претпријатие за државни патишта. 

10.  Јавното претпријатие за државни патишта го спроведува Договорот и врши надзор над изведувањето 

на работите. За оваа цел Претпријатието може да ангажира консултатнти. 

11.  Општината номинира едно стручно лице кое ќе соработува со Јавното претпријатие за државни 

патишта за поуспешна имплементација на проектот. Номинираното стручно лице од страна на 

Општината ќе дава согласност за исплата на завршната ситуација за извршени работи на изведувачот. 
Потписници на протоколот 

ЈП за државни патишта:                                                        Општина Аеродром: 

Член 3 

             Се задолжува и овластува Раководителот на одделението за комунални 
работи Елица Вугрешек да ги преземе сите потребни активности заради склучување 
на горенаведениот Протокол. 

Член 4 

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во Службен гласник на 
Општина Аеродром. 

Број 09-65/26                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 давање согласност за преземање на отстапена движна 
ствар -  патничко моторно возило 

 
 

    Се објавува Одлуката за давање согласност за преземање на отстапена движна 
ствар -  патничко моторно возило, донесена на триесет и втората седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1581/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015 година                                                                    Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на  член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник 

на РМ” број 05/02), Советот на Општина Аеродром на својата 32 седница, одржана 
на ден  23.02.2015 година ја донесе, следнава  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за преземање на отстапена движна ствар -  патничко моторно 

возило 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за преземање на движна ствар – патничко 

моторно возило марка Audi A6 AVANT 2.0 TDI, произведено 2005 година, 
идентификационен број на возилото WAUZZZ4F05N093464,  која на Општина 
Аеродром и е отстапена на трајно користење без надомест со Одлука на Владата на 
РМ, број 42-11561/12-14 од 08.01.2015 година („Службен весник на РМ“ број 5/2015). 

 
Член 2 

Општина Аеродром по записничко превземање на движната ствар од член 1 
на ова Одлука, истата  ќе ја воведе во својата книговодствена евиденција 
 

 
Член 3 

Се овластува градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски,  да го  
користи службеното моторно возило од член 1 на оваа Одлука. 
 
 

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 

„Службен гласник на Општина Аеродром”.    
 
Број 09-65/25                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 давање согласност на Договор за закуп на деловен 
простор 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за закуп на деловен 
простор, донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 23.2015 година. 
 
Број 08-1579/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), и член 24 став 1 точка 25 од Статутот на 
Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014), Советот на Општина на својата 32 седница, одржана на ден  23.02.2015 
година ја донесе, следнава  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Договор за закуп на деловен простор 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за закуп на деловен простор, 
помеѓу Општина Аеродром и Акционерско друштво во приватна сопственост за 
услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје со седиште на 
бул. Јане Сандански бр. 109 б 1000 Скопје. 

 
Член 2 

Со цел уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните 
страни, а во врска со закуп на деловен простор за период од 4 години со месечен 
надоместок во износ од 4,52 евра по метар квадратен без вклучен ДДВ, Општина 
Аеродром согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за изнајмување на 
деловен простор под закуп за потребите на Општина Аеродром број 09-29/19 од 
09.02.2015 година ќе склучи Договор со избраниот понудувач Акционерско друштво 
во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-
увоз Скопје. Договорот за закуп гласи: 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР   
 

      Заклучен  на ден  _____________  година, помеѓу : 
 

1.  Скопски пазар А.Д. Скопје, представувано  од  Претседателот на Управен 
одбор Сашо Давитковски  м-р  како закуподавец       

    
2.  Република Македонија Општина Аеродром со седиште на ул. Венијамин 
Мачуковски 6 Скопје,  застапувано од Градоначалникот ИВИЦА КОНЕВСКИ  во 
понатамошниот текст како  закупец        

          Член  1 
  Закуподавецот е сопственик на деловен простор на Бул. Јане Сандански 109 
А во површина од 1.555 м2 м2  согласно Имотен лист бр. 45332 КО Кисела Вода 2 
лоциран на КП 843/1 КО Кисела Вода 2.                 
                       Член  2 
  Предметниот деловен  простор закуподавецот го издава под закуп на 
закупецот заради вршење на дејност: административна. 
                        Член  3 

Закупецот се обврзува на име на закупнина за закупениот простор која 
површина за пресметка на месечнатата закупнина се утврдува на 1.500 м2 на  
закуподавецот да му плаќа месечен износ  од  4,52 евра/м2  во денарска 
противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на фактурирање зголемен  за 
износот на ДДВ.  

Закупецот без надомест за закупнина ќе ги користи и помошните простории во 
површина од 303 м2 и 39 м2, како и паркинг плац во површина од 1.186 м2.                                            
                                                                                                                                                                           

Член  4 
Закуподавецот се обврзува деловниот простор издаден под закуп да го 

оспособи за непречена употреба и истиот го предаде на користење и владение на 
закупецот веднаш по потпишување на записник за примопредавање. 
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Член 5 
Пресметување и наплата на закупнината започнува да тече од денот на 

потпишување на записникот за промопредавање на деловниот простор на користење 
и владение  на закупецот, односно  01.04.2015 година. 

Закупецот и закуподавецот изричито се договорија дека закупецот ќе изврши 
авансно плаќање за првите 12 месеци најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
записничкото примопредавање на деловниот простор и предавањето на фактурата 
во архивата на закупецот.        

По истекот на првите 12 месеци од користењето на деловниот простор 
закупецот може да изврши авансно плаќање на годишната закупнина за тековната 
година во рок од 30 дена сметано од 01.04. во тековната година. Доколку закупецот 
не ја плати годишната закупнина однапред, тој е должен износот на месечната 
закупнина да ја плаќа сукцесивно секој месец, најдоцна во рок од 10 дена од 
доставување на фактурата во архивата на закупецот. Доколку фактурата не се плати 
најдоцна до рокот утврден за плаќање на истата по доставувањето на истата во 
архивата на закупецот, за истата се засметува законска казнена камата до денот на 
плаќањето.  

Член 6 
Закупецот е во обврска, покрај закупнината, редовно, во рок од 5 (пет) дена од  

денот на воспоставување на сметката (фактурата) да ги плаќа сметките за 
комунален придонес, потрошена вода, струја, парно, ѓубретарина и друго - 
сразмерно на големината  на закупениот простор. 

Заради исполнување на обврската за плаќање на струја и вода од став 1 на 
овој член, закупецот  е  должен веднаш  по потпишување на овој Договор,  
електричното  броило поставено во деловниот простор да го пријави во ЕВН 
Македонија А.Д  на свое име и  сметката за потрошена електрична енергија да ја 
плаќа директно во ЕВН Македонија А.Д. како и водомерите поставени  во деловниот 
простор да ги пријави во ЈП Водовод и Канализација на свое име и сметката за 
потрошена вода да ја плаќа директно во  ЈП Водовод и Канализација. 

Закупецот е должен обврската за ѓубретарина да ја пријави и директно да ја 
плаќа во ЈП Комунална Хигиена. 
 Со цел редовно и навремено извршување на обврските од став 1 на овој член, 
закупецот е должен да овозможи непречен пристап на овластено лице на 
закуподавецот заради читање и евидентирање на мерните инструменти  во 
деловниот простор и  достава на сметки. 
 Закуподавецот како  сопственик и закупецот како владетел на деловниот 
простор се изречно  согласни дека закуподавецот не е одговорен за евентуално  
настани штети врз мерните инструмени и штети предизвикани од неовластено 
користење на мерните инструменти - броила (струјомер, водомер и др,) како што се 
оштетување на инструментот, попречување на неговото работење, неовластени 
интервенции и други дејствија врз истите предизвиканиод неовластени дејствија на 
закупецот или трето лице на кое му е овозможен пристап до мерниот инструмент - 
броилото. Доколку се констатираат неовластени интервенции и други дејствија врз 
мерните инструменти - броилата од страна на закупецот, односно по негова вина, 
закуподавецот може еднострано да го раскине договорот за закуп веднаш и без 
отказен рок. 

Член 7 
Закупецот е должен кон деловниот простор да се однесува со внимание на 

добар стопанственик и домаќин и да се грижи и ги сноси трошоците за тековно 
одржување на деловниот простор (кречење, фарбање,одржување и поправки на 
столарија, санитарија и други инсталации), како и да обезбеди противпожарна 
опрема во деловниот простор и истата редовно ја сервисира. 

За евентуалните ризици и опасности кои се закануваат со штета на деловниот 
простор, потреба од интервенции, дефекти, технички проблеми на опремата 
вградена во деловниот објект и сл, закупецот е должен веднаш да го извести 
закуподавецот најдоцна во рок од 24 часа телефонски и во писмена форма, за да 
може да ги превземе потребните мерки и натамошни активности, како и со цел  
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истите да ги пријави во Осигурителна Компанија.  Во спротивно, закупецот е должен 
да ја надомести настанатата штета. 

За сите преуредувања, адаптации,  интервенции на просторот  во форма на 
градежни зафати, измени на инсталации, опрема и сл., закупецот е должен да 
побара писмена согласност од закуподавецот. 

Со примопредавањето на деловниот објект на закупецот се предава на 
користење и опрема вградена во објектот- системи за ладење и греење, систем за 
контрола на пристап,  алармен систем, противпожарен систем, систем за видео 
надзор и лифт. 

Закуподавецот се обврзува да ги сноси трошоците за одржување на опремата 
и ситемите наведени во став 4 на овој член. 

Целокупната опрема вградена во деловниот простор - предмет на закуп е 
специфицирана  во спецификација која е составен дел од овој договор, во која 
спецификација се наведени и сервисерите на опремата  кои ќе ја сервисираат 
опремата на сметка на закуподавецот. 

 
Член 8 

 Закупецот не смее деловниот простор да го издава во подзакуп или да го 
преотстапува на друг корисник ниту да го користи спротивно на намената за која е 
издаден и спротивно на одредбите на овој договор. Во  спротивно, закуподавецот е 
овластен еднострано да го раскине договорот без претходно предупредувањеи 
определување отказен рок, а закупецот е согласен и  обврзан веднаш да го испразни 
просторот од луќе и ствари и истиот  го стави на располагање на закуподавецот. 
 

Член 9 
Превземање на градежни и градежно-занатски зафати во вид на преправки 

кои не се во функција на дејноста и тековното одржување на просторот, не се 
дозволени без претходно писмено одобрение на закуподавецот и истите, доколку се 
изведени, закупецот е должен на сопствен  терет да ги одстрани и доведе во 
првобитна состојба. 

Евентуално причинетата штета врз деловниот простор-објект, закупецот ќе ја 
надомести на сопствен терет. 

Член 10 
 Употреба на нелиценциран софтвер за електронска обработка и складирање 
на податоци со кои се третира службена документација на друштвото-закуподавец 
или врши комуникација, коресподенција од име и за сметка на друштвото-
закуподавец во тековното работење во закупениот простор од страна на лицето 
закупец, преставува одговорност на закупецот. 

Член 11 
Доколку закупецот не ја изврши договорената обврска за плаќање на две 

последователни месечни закупнини регулирана во чл.3, а нема положено 
обезбедување или истото е исцрпено, закуподавецот може  еднострано да го 
раскине договорот за закуп веднаш и без отказен рок. 

Член 12 
До откажување на договорот може да дојде и по взаемна согласност на 

договорните стра-ни, при што закуподавецот, по задржување на износот за наплата 
на закупнина, врши повраќај на дел на средствата - однапред уплатени на име 
обезбедување на закупнина, доколку такво плаќање постоело или на банкарската 
гаранција - доколку истата била положена. 

Член 13 
 Овој договор се заклучува на определено време  од   4 (четири) години со 
можност за продолжување за наредните 4 (четири) години и истиот по истекот на 
овој рок, не може да биде продолжен преќутно - без заклучување на нов договор.    

Во рок од 15 (петнаесет) дена по престанокот на важење на договорот, мора 
да биде потпишан нов Договор за наредната година. 

Закуподавецот, доколку нема други оправдани пречки,  ќе внимава на правото 
на прве-нство на дотогашниот закупец. 
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Доколку до престанокот на важењето на договорот и по истек на договорот во 
рок од 15 дена не биде потпишан нов договор за закуп со дотогашниот закупец, тој е 
должен деловниот про-стор веднаш и без отказен рок да го испразни од луќе и 
ствари и го стави на располагање на заку-подавецот. 

Во спротивно, доколку закупецот доброволно не го испразни деловниот 
простор од луќе и ствари ни во рок од 15 (петнаесет) дена по истекот на важноста на 
договорот, согласен е закупо-давецот, со примена на самопомош да го  стори тоа, а 
заради воспоставување на формално и фактичко владение врз сопствениот деловен 
простор. 

Член 14 
 Секоја промена која подлежи на задолжителна пријава до Центарлниот 
регистар на РМ и Регистерот што се води пред други органи (промена на назив на 
фирма и седиште, промена на по-датоци на оснивачот -   пристапување , истапување  
и.т.н., промена  на лицата овластени за заста-пувања на субјектот на уписот, граници 
на нивните овластувања  и друго) закупецот е должен  веднаш да ја пријави до 
закуподавецот, како  и да достави фотокопија  од промената односно новата 
регистрација на друштвото. 
 Закупецот е изрично согласен во случај да не ја изврши обврската од ст.1 на 
овој член, заку подавецот да може веднаш по осознавање  на неизвршената обврска  
еднострано без отказен рок да го раскине договорот за закуп.  
 

Член 15 
Закупецот е во обврска, по истекот на договорот за закуп и доколку истиот не 

биде продолжен, деловниот простор записнички да му го одстапи на закуподавецот 
во исправна состојба, во каква истиот и го превзел. 

Доколку закупецот не му го отстапи деловниот простор на закуподавецот во 
исправна состојба, тогаш тој е должен да му го надокнади на закуподавецот 
трошокот за враќање на деловниот простор во исправна состојба по позиции за 
изведување на градежно занаетчиски работи, опрема-инвентар, инсталации и мерни 
инструменти по пазарни цени во моментот на враќање на деловниот простор. 

Вложувањата на закупецот во деловниот простор направени со цел 
одржување на истиот и подобрување на условите за обавување на дејноста, со кои 
се согласил закуподавецот, останува-ат во сопственост на закуподавецот 

Член 16 
Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете 

договорни страни. 
Член 17 

 Во случај на спор по одредбите на овој договор, се предвидува надлежност 
на Основниот суд во Скопје.       

Член 18 
Договорот е сочинет во 3(три) истоветни примероци од кои по 2 (два) за 

потребите на закуподавецот и 1 (еден) за закупецот. 
  

   З А К У П Е Ц,                                                                                  ЗАКУПОДАВЕЦ, 
Член 3 

Секретарот на Општина Аеродром, се задолжува и овластува да ги преземе 
сите потребни активности заради склучување на горенаведениот договор. 

 
Член 4 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во 
„Службен гласник на Општина Аеродром”.    
 
Број 09-65/23                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 План за измена и дополна на Планот за јавни набавки на Општина 

Аеродром за 2015 година 
 
 

 Се објавува План за измена и дополна на Планот за јавни набавки на 
Општина Аеродром за 2015 година, донесен на триесет и втората седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1577/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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, 01/2015), 
Советот на Општина Аеродром на својата 32 седница одржана на ден 23.02.2015 
година, донесе:                                                             

  
                                                                       ПЛАН 

 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПЛАН  ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ ЗА 2015    ГОДИНА 

 
Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2015 година („Службен 

гласник на ОА“ 24/2014, 01/2015), се менува и дополнува на следниот начин: 
 

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

Ред 
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     

10. 
Сервисирање на 
моторни возила 

  

Зборот 
„Август“ се 
менува со 
зборот 
„Март“ 

3.300.000,00 
Отворенa 
постапка 

 

24. 
Надзор за вршење на 
градежни работи 

  

Зборовите 
„Јули/ 

август“ се 
менуваат во 

„март/ 
април“ 

    2,550,000.00  
Отворена 
постапка 

49. 

Изработка на 
елаборат за заштита 
од пожари, експлозии 
и опасни материи за 

 
Февруари/ 

Март 
60.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објавување 
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Број 09-65/22                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈУДГ „Буба Мара“ – 
објект Сонце 

на оглас 

 II.Набавка на работи     

7. 

Изградба на пристапна 
улица-профил 4 во 
локалитет 
Индустриска зоне УЕ 
В, блок 2 

  

Зборовите 
„Јануари/      
февруари“ 
се менуваат 

во 
„февруари/м

арт“ 

    3,000,000.00  
Отворена 
постапка 

11. 

Изградба на дел од 
комунална 
инфраструктура во 
локалитет Црква УЕ Б  

  

Зборовите 
„Јануари/      
февруари“ 
се менуваат 

во 
„февруари/м

арт“ 

  26,523,000.00  
Отворена 
постапка 

Ред 
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 

 II.Набавка на работи     

12. 
Набавка на клупи и 
корпи за отпадоци 

  
Јануари/      
февруари 

       593,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објавување 
на оглас 

13. 
Набавка на заштитни 
огради 

  
Јануари/      
февруари 

    1,100,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објавување 
на оглас 
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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 измена и дополна на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година 
 

Се објавува Одлуката за измена и дополна на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година, донесена на триесет и втората 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година 
 
Број 08-1576/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр. 61/2004 и 
96/2004) и член 24 од Статутот на Општина Аеродром (“Службен гласник на Град 
Скопје бр. 07/05 и „Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014), Советот на Општина Аеродром на својата 32 седница, одржана на ден  
23.02.2015 година ја донесе, следнава  

О Д Л У К А 

за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром 
за 2015 година 

          
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши измена и дополна на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Аеродром за 2015 година, број 07-504/19 од 10.12.2014 година 
(„Службен гласник на Општина Аеродром број 24/2014“). 
 

Член 2 
 Измена се врши на следниот начин: 
 Член 18 се менува и гласи: „Вработувањата во општинската администрација 
се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се 
обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот дава писмено 
известување за обезбедените средства.  

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и 
социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат 
нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република 
Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз 
основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за 
потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна 
документација“. 

Член 3  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 

на Општина Аеродром”. 
 

Број 09-65/21                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3997) 

 
 

 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3997), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
 
Број 08-1591/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 3997) 

 
 

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

бесправен објект број 23-6222/1 од 28.07.2011 година, за КП 3997, 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-65/12                                                                                    Претседател на Совет  
24февруари 2015 година                                                                на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 19  

 
 

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 3619) 

 
 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3619), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1590/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 3619) 

 
 

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

бесправен објект број 23-1375/1 од 09.03.2011 година, за КП 3619, 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/13                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 

 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 20  

 
 

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 3441) 

 
 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3441), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1589/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 3441) 
 
 

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

бесправен објект број 23-3748/1 од 17.05.2011 година, за КП 3441, КО Кисела Вода 2 
во ДУП Горно Лисиче I дел, 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/14                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 21  

 
 

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 1646/4) 
 

 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 1646/4), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1587/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 1646/4) 
 
 

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

бесправен објект број 23-4902/1 од 27.06.2011 година, за КП 1646/4, КО Кисела Вода 
2 во ДУП Горно Лисиче 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. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/15                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 22  

 
 

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 1312) 

 
 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 1312), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1586/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 1312) 
 
 

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

бесправен објект број 23-5276/1 од 07.07.2011 година, за КП 1312, КО Кисела Вода 2 
во ДУП Горно Лисиче 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. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/16                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 23  

 
 

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 294 и КП 
296) 

 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 294 и КП 
296), донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1585/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 294 и КП 296) 
 
 

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

бесправен објект број 23-9464/1 од 26.08.2011 година, за КП 294 и КП 296, 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/17                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 24  

 
 

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 3821/5) 
 

 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 3821/5), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1584/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 3821/5) 
 
 

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

бесправен објект бр.1, број 23-1918/1 од 18.03.2011 година, за КП 3821/5, 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/18                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 

 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 25  

 
 

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 602) 

 
 
  Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  на КП 602), 
донесена на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1574/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 32-та седница одржана 
на ден 23.02.2015 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 602) 

 
 

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

бесправен објект број 23-5568/1 од 15.07.2011 година, за КП 602 КО Кисела Вода 2 во 
ДУП Индустриска 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. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-54/19                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 26  

 
 

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 Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 

областа на еднаквите можности на мажите и жените во ОА за 2014 година 
 

  Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 
областа на еднаквите можности на мажите и жените во ОА за 2014 година, донесен 
на триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
23.02.2015 година. 
 
Број 08-1583/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на еднаквите 
можности на мажите и жените во ОА за 2014 година 

 
 
1. Се усвојува Извештај за реализирани активности од областа на еднаквите 

можности на мажите и жените во ОА за 2014 година, број 09-60/1 16.02.2015 
година. 

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

Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-65/8                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 27  

 
 

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 Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за  извршување на 

Буџетот на Општина Аеродром за четвртиот квартал од 2014 година  
 

  Се објавува Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за  извршување 
на Буџетот на Општина Аеродром за четвртиот квартал од 2014 година , донесен на 
триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
23.02.2015 година. 
 
Број 08-1575/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Кварталниот извештај за  извршување на Буџетот на Општина 
Аеродром за четвртиот квартал од 2014 година  

 
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Аеродром за четвртиот квартал од 2014 година.  
 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/20                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 

областа на спортот во ОА за 2014 година 
 

 
  Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 
областа на спортот во ОА за 2014 година, донесен на триесет и втората седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1598/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 28  

 
 

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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на спортот во ОА за 
2014 година 

 
1. Се усвојува Извештај за реализирани активности од областа на спортот во 

ОА за 2014 за 2014 година, број 09-62/1 16.02.2015 година. 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен 

гласник на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/4                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 Заклучок за усвојување Извештај за реализација на програмата за 
остварување на социјална и детска заштита во ОА за 2014 година 

 
 

  Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за реализација на програмата 
за остварување на социјална и детска заштита во ОА за 2014 година, донесен на 
триесет и втората седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
23.02.2015 година. 
 
Број 08-1597/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување Извештај за реализација на програмата за остварување на социјална и 
детска заштита во ОА за 2014 година 

 
1. Се усвојува Извештај за реализација на програмата за остварување на 

социјална и детска заштита во ОА за 2014 година, број 09-64/1 16.02.2015 
година. 

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

 
Број 09-65/5                                                                                     Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 29  

 
 

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 Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 
областа на образованието во ОА за 2014 година 

 
 

  Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за реализирани активности од 
областа на образованието во ОА за 2014 година, донесен на триесет и втората 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1596/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на образованието во 

ОА за 2014 година 
 

 
1. Се усвојува Извештај за реализирани активности од областа на 

образованието во ОА за 2014 година, број 09-63/1 16.02.2015 година. 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен 

гласник на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/6                                                                                     Претседател на Совет  
24 февруари 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 Заклучок за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2014/2015 година 

 
 
  Се објавува Заклучок за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на 
ОУ “Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2014/2015 година, донесен на триесет и втората 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1592/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 2015година                                                                     Ивица Коневски с.р. 
Скопје 



24.02.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 3 стр. 30  

 
 

 
Врз основа на член 126 член од Законот за основно образование ("Службен 

васник на РМ" број 103/2008, 48/2009, 53/2009, 82/2009, 88/2009, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014и 10/2015), 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 32-та седница одржана на ден 23.02.2015 година , донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Полугодишниот извештај за работа 
 на ОУ “Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2014/2015 година 

 
1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работа на ОУ “Ѓорѓија Пулевски” за 

учебната 2014/2015 година, усвоен со Одлука донесена од страна на 
Училишниот одбор, број 02-62/2 од 29.01.2015 година. 

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

 
Број 09-65/11                                                                                    Претседател на Совет  
24 февруари 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 Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности од 
областа на културата во ОА за 2014 година 

 
 
  Се објавува Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани активности од 
областа на културата во ОА за 2014 година, донесен на триесет и втората седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 23.02.2015 година. 
 
Број 08-1595/1                                                                                               Градоначалник     
24 февруари 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 – пречистен текст 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 32-та седница, одржана на ден 23.02.2015 година го донесе 
следниот 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештај за реализирани активности од областа на културата во ОА за 

2014 година 
 

 
1. Се усвојува Извештај за реализирани активности од областа на културата во 

ОА за 2014 година, број 09-61/1 16.02.2015 година. 
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на 

Општина Аеродром“. 
 
Број 09-65/7                                                                                     Претседател на Совет  
24 февруари 2015 година                                                               на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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