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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 избор на членови на Локален младински совет на 
Општина Аеродром 

 
 Се објавува Одлуката за избор на членови на Локален младински совет на 

Општина Аеродром, донесена на триесет и третата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2228/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

 
Врз основа на член 61е од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник 

на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), член 3 од Одлука за 
формирање на Локален младински совет на Општина Аеродром, број 07-475/27 од 
18.11.2014 година („Службен гласник на ОА“ број 23/14) и Јавен повик за предлагање 
на кандидати за членови на ЛМС на ОА, број 08-1618/1 од 24.02.2015 година, 
Советот на Општина Аеродром на 33-та  седница одржана на ден 12.03.2015 година , 
донесе 

О Д Л У К А 
за избор на членови на Локалниот младински совет на Општина Аеродром 

 
Член 1 

Со оваа Одлука за врши избор на членови на Локалниот младински совет на 
Општина Аеродром. 

Член 2 
За членови на Локалниот младински совет на Општина Аеродром се избираат 

лицата: 
1. Николов Филип  
2. Адријан Пешиќ  
3. Ивица Нешковски   
4. Елена Спасовска 
5. Александар Китановски  
6. Борче Трајковски  
7. Александар Темелковски 

 
Член 3 

Мандатот на членовите на Локалниот младински совет на Општина Аеродром 
трае четири години. 

Член 4 
Локалниот младински совет од своите редови избира претседател и заменик 

претседател, согласно Деловникот за работа на Локалниот младински совет. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-103/2                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 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 Договор за соработка  во 

рамките на проектот “Набавка на опрема за собирање на податоци и управување со 
информации и систем за информирање за Државниот инспекторат за животна 

средина и селектираните  општини лот 2 - набавка на ИТ опрема” 
 

 
 Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за соработка  во 

рамките на проектот “Набавка на опрема за собирање на податоци и управување со 
информации и систем за информирање за Државниот инспекторат за животна 
средина и селектираните  општини лот 2 - набавка на ИТ опрема”, донесена на 
триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
12.03.2015 година. 

 
Број 08-2226/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  2015година                                                                            Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ број 05/02) и член 24 став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“, број 20/2012, 
21/2014, 23/2014) Советот на Општина Аеродром на својата 33 седница одржана на 
ден  12.03.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Договор за соработка  во рамките на проектот  

“Набавка на опрема за собирање на податоци и управување со информации и 
систем за информирање за Државниот инспекторат за животна средина и 

селектираните  општини лот 2 - набавка на ИТ опрема” 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за соработка  во рамките на 

проектот “Набавка на опрема за собирање на податоци и управување со 
информации и систем за информирање за Државниот инспекторат за животна 
средина и селектираните  општини лот 2 - набавка на ИТ опрема”, помеѓу Општина 
Аеродром и Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Член 2 
Договорот ќе се склучи со цел доделување на ИТ опрема (три персонални 

компјутери и еден принтер) од страна на Министерство за животна средина и 
просторно планирање на договорната страна – Општина Аеродром, која ќе се 
користи во спроведување на надлежности поврзани со активностите на проектот од 
член 1 на оваа Одлука. 

 
                                                                Член 3 
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за инспекциски работи 

на Општина Аеродром, да го потпише  договорот, кој гласи:  
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ДОГОВОР  за соработка  во рамките на проектот 
“набавка на опрема за собирање на податоци и управување со информации и 
систем за информирање за државниот инспекторат за животна средина и 

селектираните  општин, лот 2 - набавка на ит опрема” 

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ Член 1: Овој договор се склучува помеѓу следните 
договорни страни: 

1. Министерство за животна средина и просторно планирање (во понатамошниот 
текст (МЖСПП), претставувано од министерот за животна средина и 
просторно планирање Nurhan Izairi и  

2. Општина Аеродром претставувана од градоначалникот Ивица Коневски. 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ Член 2: Предмет на овој договор е начинот на 
меѓусебната соработка помеѓу договорните страни заради поквалитетно извршување 
на активностите кои произлегуваат од проектот “Зајакнување на капацитетите при 
спроведување на законодавството од областа на животната средина средина на 
локално ниво” кој е финансиран од ИПА средства. 

Предмет на овој договор е и доделување на ИТ опрема (три персонални компјутери и 
еден принтер) на договорната страна – Општина Аеродром во понатамошна 
сопственост која ќе се користи во спроведување на надлежности на Општина 
Аеродром поврзани со активностите на проектот од став 1 на овој член и 
спроведувањето на законодавството од областа на животната средина.  

Член 3: Меѓусебната соработка од член 2 на овој Договор се однесува на давање на 
заеднички придонес во активностите на проектот, учество во обуките и тренинзите, 
пренесување на стекнатите знаења, како и размена на податоци за состојбата со 
животната средина и преземање на заеднички активности поврзани со управувањето 
со животната средина. 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ Член 4: Во права и обврски на 
договорните страни се вбројуваат следните: 

- Меѓусебно доставување на податоци за состојбата со животната средина со 
кои располагаат договорните страни а кои се однесуваат и кои се од важност за 
спроведување на проектот,  

- Активно учествување во работните активности, тренинзите и обуките од 
страна на вработените на Општина Аеродром, во договорени активности на МЖСПП, 
како и во рамките на проектот,  

- Номинирање на контакт лице за кординација помеѓу договорните страни, кое 
ќе биде присутно на примопредавањето на опремата и  

- Доставување на Изјава од страна на одговорното лице во општината 
односно градоначалникот дека оваа опрема ќе се користи исклучиво за потребите 
кои произлегуваат од надлежноста за заштита на животната средина како за време 
траење на проектот, така и по неговото завршување 

Член 5: Како дополнителни права и обврски се вбројуваат:  -Обезбедување услови 
за вршење на активностите кои се предмет на овој проект од страна на 
претпоставените на вработените кои се задолжени како контакт лица за соработка, 

-Заштита на приватноста и чување на доверливите податоци во рамките на 
активностите кои се предмет на овој договор и 
-Стручно и совесно извршување на договорените обврски и активности. 
 
VI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ Член 6: Важноста на овој Договор е  
осумнаесет месеци од денот на склучување и истиот се продолжува автоматски се 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 4  

 
 

до потребата од реализирањето правата и обврските на договорните страни и 
потребата од користење на доделената ИТ опрема на Општина Аеродорм.  

VII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Член 7: Секој евентуален спор страните ќе се 
потрудат да го решат разумно. Доколку страните не успеат да го решат спорот, 
согласни се дека спорот ќе го решава надлежниот суд.  

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 8: Овој Договор е составен во 4 (четири) 
еднообразни примероци од кои секоја страна задржува по 2 примероци.  

Општина Аеродром 
 

Министерство за животна средина  

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на 

Општина Аеродром”.    
 
 

Број 09-103/5                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 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 План за измена на Планот за јавни набавки на ОА за 2015 година 

 
  

 
   Се објавува План за измена на Планот за јавни набавки на ОА за 2015 
година, донесен на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
 
 
 
Број 08-2224/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  2015година                                                                            Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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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 33 седница одржана 
на ден 12.03.2015 година, донесе:                                                             

                                                              
ПЛАН 

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

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

гласник на ОА“ 24/2014, 03/15), се МЕНУВА на следниот начин 
 

 
Број 09-103/7                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                 Виктор Камилоски с.р 
 

 
 
 
 

Ред 
бр. 

Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковна спогодба 

Ши
фр
а 
спо
ре
д 
ОП
ЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета вредност на 
договорот /рамковна 
спогодба без ДДВ (во 

денари) 

Вид на постапка 

 I.Набавка на услуги     

24. Надзор за вршење на градежни 
работи 

  
март/ 
април 

  Проценетата вредност 
од  2.550.000.00 се 

менува на 4.050.000,00  

Отворена 
постапка 

37. 

Зборовите „Изработка на детални 
урбанистички планови за 
урбанистички четврти“ се 
менуваат со зборовите 
„Изработка на детални 
урбанистички планови за 
урбанистички четврти и изработка 
на инфраструктурни проекти“ 

  

Зборот 
„Март“ се 
менува со 
зборот 

„Март/Април
“ 

2.132.000,00 
Отворенa 
постапка 

 

38. 

Зборовите „Изработка на ревизии 
на детални урбанистички планови 
и на изменување и дополнување 
на урбанистички планови за блок, 
блокови од соодветна 
урбанистичка четврт“ се менуваат 
со зборовите  „Изработка на 
ревизии на детални урбанистички 
планови и на изменување и 
дополнување на урбанистички 
планови за блок, блокови од 
соодветна урбанистичка четврт и 
ревизија на инфраструктурни 
проекти“ 

 

Зборот 
„Март“ се 
менува со 
зборот 

„Март/Април
“ 

574.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување на 
оглас 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 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 утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 

КП 4005)  
 

               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 4005) , донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2223/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33 
седница одржана на ден 12.03.2015 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 4005)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-1480/1 од 10.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на  КП 4005 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 

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

 
Број 09-103/8                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 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 бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 

КП 3794)  
 
               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3794) , донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2222/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33 
седница одржана на ден 12.03.2015 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 3794)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-1771/1 од 16.03.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на  КП 3794 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-103/9                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                       на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 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 бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 

КП 3757)  
 
               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3757) , донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2222/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33 
седница одржана на ден 12.03.2015 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 3757)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-5207/1 од 06.07.2011 година година, а кое се однесува на 
објект број 1, кој лежи на  КП 3757 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-103/10                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 

 
           
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 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 утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 

КП 2921)  
 
               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 2921), донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2220/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33  
седница одржана на ден 12.03.2015 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 2921)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-4818/1 од 24.06.2011 година година, а кое се однесува на 
објекти 2,4 и 5, кои лежат на  КП 2921 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-103/12                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                       на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р.    

 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 10  

 
 

 
  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 3624)  
 

 
               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 3624) , донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2219/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33 
седница одржана на ден 12.03.2015 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 3624)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-7028/1 од 10.08.2011 година година, а кое се однесува на 
објект, кој лежи на  КП 3624 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
   
Број 09-103/11                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 11  

 
 

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 1869/1)  
 
 

               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 1869/1), донесена на триесет и третата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2216/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33  
седница одржана на ден 12.03.2015 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 1869/1)  

 
 

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

бесправен објект, број 23-7026/1 од 10.08.2011 година година, а кое се однесува на 
објект, кој лежи на  КП 1869/1 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. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
   
Број 09-103/13                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                      на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 12  

 
 

 
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 1496)  
 
               Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект  на 
КП 1496) , донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2215/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  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, 115/14, 199/14) 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 својата 33  
седница одржана на ден 12.03.2015 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 1496)  
 
 

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

бесправен објект, број 23-6370/1 од 29.07.2011 година година, а кое се однесува на 
објект, кој лежи на  КП 1496 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 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
Број 09-103/14                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                       на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 13  

 
 

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 за 
основно училиште „Александар Македонски“,  Општина Аеродром  

 
 
               Се објавува Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски 
средства за основно училиште „Александар Македонски“,  Општина Аеродром, 
донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, одржана 
на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2214/1                                                                                               Градоначалник     
13 март  2015година                                                                            Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 став 1 точка 25 и член 63 од Статутот на 
Општина Аеродром (“Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014), Советот на Општина Аеродром на својата 33  седница одржана на ден 
12.03.2015 година, донесе 
 

ОДЛУКА  
за одобрување на дополнителни финансиски средства за основно училиште 

„Александар Македонски“,  Општина Аеродром  
 

Член 1 
 Со оваа одлука се одобруваат дополнителни финансиски средства наменети 
за основно училиште „Александар Македонски“,  Општина Аеродром. 

 
Член 2 

 Дополнителните средствата се одобруваат во износ од 40.000,00 денари на 
потставката 425990 – други договорни услуги. 
 

Член 3  
 Средствата ќе бидат одобрени од колоната „основен буџет“ на Општина 
Аеродром за 2015 година, Програма Н1 – основни училишта, потставка 425990 – 
други договрни услуги. 

Член 4 
 Оваа Одлука стапува на сила од денот на објавување во “Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-103/15                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                    на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 14  

 
 

 
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 разрешување на претставник од Општина Аеродром 
во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски” на Општина Аеродром во Градот 

Скопје 
 
  Се објавува Одлуката за разрешување на претставник од Општина Аеродром 
во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски” на Општина Аеродром во Градот 
Скопје, донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2213/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 
 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.05/02), член 24 точка 20 од Статутот на Општина Аеродром – 
пречистен текст (“Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014), во согласност со член 124 од Закон за основно образование  (“Службен 
весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156,10, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014, 
135/14, 10/15), а согласно доставено барање број 09-90/1 од 27.02.2015 година, 
Советот на Општина Аеродром на својата 33  седница одржана на ден 12.03.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за разрешување на претставник од Општина Аеродром во Училишниот одбор на ОУ 
“Лазо Ангеловски” на Општина Аеродром во Градот Скопје 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши разрешување  на претставник од Општина Аеродром  

во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски” на Општина Аеродром во Градот 
Скопје. 

 
 Член 2  

 Се разрешува Белинда Ѓорѓиева-Илиоска - досегашен претставник на 
Општина Аеродром, од функцијата член на Училишен одбор на ОУ “Лазо Ангеловски” 
на Општина Аеродром во Градот Скопје, именувана со одлука број 07-362/3 од 
18.10.2012 година. 

 
Член 3  

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

 
 

  
Број 09-103/16                                                                                  Претседател на Совет  
13 март    2015 година                                                                    на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 15  

 
 

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 именување на претставник од Општина Аеродром за 
член во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски”  

 
  Се објавува Одлуката за именување на претставник од Општина Аеродром за 
член во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски”, донесена на триесет и третата 
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2212/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
Врз основа на челн 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

РМ” бр.05/02), член 24 точка 20 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст 
(“Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), согласно 
со член 124 од Законот за основно образование (“Службен весник на РМ” бр. 103/08, 
33/10, 116/10, 156,10, 51/11, 6/12, 24/13, 41/2014, 116/2014, 135/14, 10/15) Советот на 
Општина Аеродром на својата 33  седница одржана на ден 12.03.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за именување на претставник од Општина Аеродром за член во Училишниот одбор 
на ОУ “Лазо Ангеловски “  

 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се врши именување претставник од Општина Аеродром за 

член во Училишниот одбор на ОУ “Лазо Ангеловски”  на Општина Аеродром во 
Градот Скопје. 

 
Член 2  

Како претставник на општина Аеродром, за член на училишниот одбор на ОУ 
“Лазо Ангеловски” на Општина Аеродром во Градот Скопје, се именува лицето  
Кристина Цицоска. 

 
Член 3  

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

 
 
Број 09-103/17                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                       на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 16  

 
 

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 именување на член  во управниот одбор на ЈДГОА  
"СРНИЧКА"- претставнник на Град Скопје 

 
   

Се објавува Одлуката за именување на член  во управниот одбор на ЈДГОА 
"СРНИЧКА"- претставнник на Град Скопје, донесена на триесет и третата седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2211/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 
 
Врз основа на член 114 став 10  и став  15 од Законот за заштита на децата 

("Службен весник на РМ"  бр.23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15 ), член 36 став 5 од 
Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"  бр.05/02), член 24 точка 20 од 
Статутот на општина Аеродром ("Сл.гласник на ОА" бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014) и  
Одлука број 07-2131/1 од 19.02.2015 година, донесена од Советот на Град Скопје,  
Советот на Општина Аеродром на својата 33  седница одржана на ден 12.03.2015 
година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за именување на член  во управниот одбор на ЈДГОА "СРНИЧКА"- претставнник на 

Град Скопје 
 
 

Член 1  
 Со оваа Одлука се врши именување член  во управниот одбор на ЈДГОА 
"СРНИЧКА"- претставнник на Град Скопје. 
 

Член 2 
Како претставнник на Град Скопје во ЈДГОА "СРНИЧКА", се именува  лицето 

Владо Митев. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Аеродром". 
 
 
Број 09-103/18                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                      на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 
 
 
 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 17  

 
 

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 на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Аеродром за 2015 година 
   

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Аеродром за 2015 година, донесена на триесет и третата седница на 
Советот на општина Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2227/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 36 ст.1 точка 2 од Законот за локлана самоуправа 
(„Службен весник на Рм“ бр.05/2002) и член 84 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.07/05 и „Службен гласник на Општина 
Аеродром“ број 07/06, 02/2010 и 22/10), Советот на Општина Аеродром на  33-та  
седница одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

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

за 2015 година  
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Аеродром за 2015 година, и тоа на следниот начин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува  во сила од денот на донесувањето и станува составен 
дел на Буџетот на општината за 2015 година, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
Број 09-103/3                                                                                    Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 стр. 18  

 
 

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 приклучување на 

дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за пумпи во парк кај Мајчин дом, Стар 

Аеродром) 
 

  Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за приклучување на 
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за пумпи во парк кај Мајчин дом, Стар 
Аеродром), донесена на триесет и третата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2210/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 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) 
Советот на Општина Аеродром на својата 33  седница одржана на ден 12.03.2015 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку 
стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок 

до 40 kW (за пумпи во парк кај Мајчин дом, Стар Аеродром) 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за приклучување на 

дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW. 

Член 2 
Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на приклучокот со 

електрична енергија за пумпи во парк кај Мајчин дом, Стар Аеродром. 
 

Член 3 
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи, 

да го потпише  договорот за приклучок со електрична енергија, кој гласи:  
   

ДОГОВОР 
за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена 

максимална едновремена моќност на приклучок над 40 kW 
 

(1) EВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција 
на електрична енергија Скопје застапувана од Јорданчо Костовски од една 
страна (во понатамошниот текст ЕВН Македонија АД Скопје) и  

(2) Општина Аеродром со адреса ул.Венјамин Мачуковски бр.6, со ЕДБ 
4030004547854 застапувано од (во понатамошниот текст  Барател на 
приклучок) 
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Член 1 
Предмет на договорот 

     (1) Предмет на овој договор е приклучување на дистрибутивната мрежа на ЕВН 
Македонија АД,Скопје за објект кој се наоѓа на локцаија КП бр.217, Ко Кисела Вода 2, 
Аеродром, врз основа на Решението за согласнот за приклучување на 
дистрибутивната мрежа со бр. УП1-21-50 од 06.02.2015 година. 

Член 2 
Надоместок за приклучување 

    (1) Надоместокот за реализација на приклучокот изнесува 25.640,00 
(дваесетипетилјадишестотини и четириесет) денари + 18%  ДДВ или вкупно 
30.255,00 денари (триесетилјадидвестепедесетипет)денари. 
   

Член 3 
Начин на плаќање 

(1) Барателот на приклучок е должен да го плати надоместокот за реализација на 
приклучокот утврден со Член 2 од овој договор вкупно 30.255,00 денари 
[триесетилјадидвестапедесетипет] денари, пред ЕВН Македонија АД, Скопје да 
отпочне со активности за реализација на приклучокот.  

(2) Барателот на приклучокот е должен износот од ставот (1) на овој член  да го 
уплати на ЕВН Македонија АД, Скопје, на сметка бр. 300000002847471 во 
Комерцијална Банка Скопје, по потпишување на овој Договор. 

(3) ЕВН Македонија АД, Скопје на Барателот на приклучокот му издава фактура за 
вкупниот надоместок за реализација на приклучокот од член 2 на овој Договор. 

(4) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од од денот на уплатата на 
износот од став (1) од овој член од страна на Барателот на приклучок да започне 
со обезбедување на сите неопходни дозволи, елаборати и останата 
документација потребна за започнување на реализација на приклучокот, во 
согласност со Закон. 

(5) Рокот за обезбедување на сите потребни документи од став 4 на овој член 
изнесува до 70 дена. 

(6) По исклучок од став 5 на овој член, рокот може да се продолжи ако постојат: 
измени на урбанистички планови, постапки за експропријација на земиште, 
непочитување на законски рокови од надлежни институции, молчење на 
администрација и поведување на управен спор. 

(7) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на 
сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на 
приклучокот, да достави известување до Барателот на приклучокот дека истите 
се обезбедени. 

Член 4 
Рок на релизација на приклучокот 

(1) Рокот за реализација на приклучокот изнесува 30 (триесет) дена од денот на 
известувањето од став (7) од Член 3 на овој Договор. 

(2) Во однос на рокот определен во ставот (1) на овој член, приклучокот ќе се смета 
за реализиран во моментот на добивање на документ за употреба на 
приклучокот, во согласност со Законот за градење. 

(3) Рокот определен во ставот (1)  на овој член може да се продолжи во следните 
случаи:                                                                            

1) непочитување на законски рокови од страна на надлежни институции:, 

M
K

A
X

03
9-

02
13
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2) поведување на управен спор;  

3) виша сила; 

4) со взаемна согласност на договорните страни; 

5) со одлука на надлежен државен орган донесена во постапка определена со закон. 

Член 5 
Договорна казна 

(1) Во случај на пречекорување на рокот утврден во член 3 став (5) и член 4 став (1) 
од овој Договор, Барателот на приклучок има право на надомест пресметан како 
казнена камата согласно закон за секој ден доцнење на уплатениот износ од 
договорениот надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 на овој 
Договор. 

(2) Во случај на пролонгирање на роковите од член 3 став (1) и член 4 став (3) не се 
плаќа договорна казна од став (1) на овој член, при што ЕВН Македонија АД, 
Скопје е должна писмено да го извести Барателот на приклучок и да ги 
образложи причините за пролонгирање на рокот. 

Член 6 
Разрешување на спорови 

(1) Евентуалните спорови во врска со овој Догоор,ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучок ќе ги решаваат спогодбено. 
 
(2) Доколку спорот не е разрешен спогодбено ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучокот  може да покренат постапка пред надлежниот суд. 
 

Член 7 
Измени на договорот 

(1)Овој договор може да се измени на барање на ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучок со склучување на анекс на овој Договор доколку се согласни 
двете страни. 

Член 8 
(1)За се она што не е уредено со овој Договор ќе се применува Законот за 
енергетика,,Законот за обигациони односи,мрежните правила за дистрибуција и 
електрична енергија и друг закон. 
 

Член 9 
Потпишување на договорот 

(1)Овој договор се склучува во четири еднообразни примероци од кои по два за 
секоја договорена страна (2 примерока за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 примерока 
за Барателот на приклучок 

Член 10 
Влегување во сила на договорот 

(1) Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од страна на 
догогворените страни 
 
 ЕВН Македнија                                                                          барател на приклучок 
                                                                                                                             

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на 

Општина Аеродром”.    
 
Број 09-103/22                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 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 снабдување со електрична енергија број УП1 - 21-50, 

помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација Стар Аеродром, кај 
Мајчин дом ( за пумпи во парк) 

 
  Се објавува Одлуката за снабдување со електрична енергија број УП1 - 21-50, 
помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација Стар Аеродром, кај 
Мајчин дом ( за пумпи во парк), донесена на триесет и третата седница на Советот 
на општина Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2206/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 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) и член 45 став 1 и член 24 став 1 точка 25 од 
Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина 
Аеродром“, број 20/2012, 21/2014, 23/2014) Советот на Општина Аеродром на својата 
33  седница одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија број УП1 - 

21-50, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација Стар Аеродром, кај 
Мајчин дом ( за пумпи во парк)  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за снабдување со електрична 
енергија број УП1-21-50, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија. 

 
Член 2 

Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на снабдување со 
електрична енергија на локација Стар Аеродром, кај Мајчин дом ( за пумпи во парк). 

Член 3 
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи, 

да го потпише  договорот за снабдување со електрична енергија, кој гласи:  
Д О Г О В О Р 

за снабдување со електрична енергија број УП1-21-50 
Податоци за потрошувач: Општина Аеродром, број на клиент: 002386850, ул.Венјамин 
Мачуковски бр.6, 1000 Скопје 
Податоци за пресметковно мерно место:  
шифра на потрошувачко место: 000000072889, ул.Васко Карангелески бр.0, за пумпи 
Место на испорака: Низок напон 
Место на мерење: Низок напон 
Електроенергетски податоци: (за ново приклучени тарифни потрошувачи), број на решение 
за согласност УП1-21-50, датум на издавање 06.02.2015 година, КЕЦ Аеродром, 
Категорија на потрошувач/тарифен модел: низок напон:  II тарифен степен 
 
Потрошувач                                                                                            снабдувач                                         
ОПШТИНА АЕРОДРОМ                                                          ЕВН Македонија АД Скопје  

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на 

Општина Аеродром”.    
 
Број 09-103/19                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 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 Договор за приклучување на 

дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за осветлување во парк кај Мајчин дом, 

Стар Аеродром) 
 
  Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за приклучување на 
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за осветлување во парк кај Мајчин дом, 
Стар Аеродром), донесена на триесет и третата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2209/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 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) и член 45 став 1 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 Аеродром на својата 33  седница 
одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку 
стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок 

до 40 kW (за осветлување во парк кај Мајчин дом, Стар Аеродром) 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за приклучување на 

дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 
едновремена моќност на приклучок до 40 kW. 

Член 2 
Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на приклучокот со 

електрична енергија за осветлување во парк кај Мајчин дом, Стар Аеродром. 
 

Член 3 
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи, 

да го потпише  договорот за приклучок со електрична енергија, кој гласи:  
   

ДОГОВОР 
за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена 

максимална едновремена моќност на приклучок над 40 kW 
(3) EВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција 

на електрична енергија Скопје застапувана од Јорданчо Костовски од една 
страна (во понатамошниот текст ЕВН Македонија АД Скопје) и  

(4) Општина Аеродром со адреса ул.Венјамин Мачуковски бр.6, со ЕДБ 
4030004547854 застапувано од (во понатамошниот текст  Барател на 
приклучок) 
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Член 1 
Предмет на договорот 

     (1) Предмет на овој договор е приклучување на дистрибутивната мрежа на ЕВН 
Македонија АД,Скопје за објект кој се наоѓа на локцаија КП бр.217, Ко Кисела Вода 2, 
Аеродром, врз основа на Решението за согласнот за приклучување на 
дистрибутивната мрежа со бр. УП1-21-49 од 06.02.2015 година. 

Член 2 
Надоместок за приклучување 

    (1) Надоместокот за реализација на приклучокот изнесува 25.640,00 
(дваесетипетилјадишестотини и четириесет) денари + 18%  ДДВ или вкупно 
30.255,00 денари (триесетилјадидвестепедесетипет)денари. 

Член 3 
Начин на плаќање 

(8) Барателот на приклучок е должен да го плати надоместокот за реализација на 
приклучокот утврден со Член 2 од овој договор вкупно 30.255,00 денари 
[триесетилјадидвестапедесетипет] денари, пред ЕВН Македонија АД, Скопје да 
отпочне со активности за реализација на приклучокот.  

(9) Барателот на приклучокот е должен износот од ставот (1) на овој член  да го 
уплати на ЕВН Македонија АД, Скопје, на сметка бр. 300000002847471 во 
Комерцијална Банка Скопје, по потпишување на овој Договор. 

(10) ЕВН Македонија АД, Скопје на Барателот на приклучокот му издава фактура 
за вкупниот надоместок за реализација на приклучокот од член 2 на овој Договор. 

(11) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од од денот на 
уплатата на износот од став (1) од овој член од страна на Барателот на приклучок 
да започне со обезбедување на сите неопходни дозволи, елаборати и останата 
документација потребна за започнување на реализација на приклучокот, во 
согласност со Закон. 

(12) Рокот за обезбедување на сите потребни документи од став 4 на овој член 
изнесува до 70 дена. 

(13) По исклучок од став 5 на овој член, рокот може да се продолжи ако постојат: 
измени на урбанистички планови, постапки за експропријација на земиште, 
непочитување на законски рокови од надлежни институции, молчење на 
администрација и поведување на управен спор. 

(14) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на 
сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на 
приклучокот, да достави известување до Барателот на приклучокот дека истите 
се обезбедени. 

Член 4 
Рок на релизација на приклучокот 

(3) Рокот за реализација на приклучокот изнесува 30 (триесет) дена од денот на 
известувањето од став (7) од Член 3 на овој Договор. 

(4) Во однос на рокот определен во ставот (1) на овој член, приклучокот ќе се смета 
за реализиран во моментот на добивање на документ за употреба на 
приклучокот, во согласност со Законот за градење. 

(5) Рокот определен во ставот (1)  на овој член може да се продолжи во следните 
случаи:                                                                            

1) непочитување на законски рокови од страна на надлежни институции:, 

2) поведување на управен спор;  
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3) виша сила; 

4) со взаемна согласност на договорните страни; 

5) со одлука на надлежен државен орган донесена во постапка определена со 
закон. 

Член 5 
Договорна казна 

(6) Во случај на пречекорување на рокот утврден во член 3 став (5) и член 4 став (1) 
од овој Договор, Барателот на приклучок има право на надомест пресметан како 
казнена камата согласно закон за секој ден доцнење на уплатениот износ од 
договорениот надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 на овој 
Договор. 

(7) Во случај на пролонгирање на роковите од член 3 став (1) и член 4 став (3) не се 
плаќа договорна казна од став (1) на овој член, при што ЕВН Македонија АД, 
Скопје е должна писмено да го извести Барателот на приклучок и да ги 
образложи причините за пролонгирање на рокот. 

Член 6 
Разрешување на спорови 

(1) Евентуалните спорови во врска со овој Догоор,ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучок ќе ги решаваат спогодбено. 
 
(2) Доколку спорот не е разрешен спогодбено ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучокот  може да покренат постапка пред надлежниот суд. 
 

Член 7 
Измени на договорот 

(1)Овој договор може да се измени на барање на ЕВН Македонија АД Скопје и 
Барателот на приклучок со склучување на анекс на овој Договор доколку се согласни 
двете страни. 

Член 8 
(1)За се она што не е уредено со овој Договор ќе се применува Законот за 
енергетика,,Законот за обигациони односи,мрежните правила за дистрибуција и 
електрична енергија и друг закон. 

Член 9 
Потпишување на договорот 

(1)Овој договор се склучува во четири еднообразни примероци од кои по два за 
секоја договорена страна (2 примерока за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 примерока 
за Барателот на приклучок 

Член 10 
Влегување во сила на договорот 

(1) Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од страна на 
догогворените страни 
 
 ЕВН Македнија                                                                        барател на приклучок 
                                                                                                                                

 
Член 4 

Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на 
Општина Аеродром”.    
 
Број 09-103/21                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 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 Договор за снабдување со 
електрична енергија број УП1 - 21-49, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, 

на локација Стар Аеродром, кај Мајчин дом (за осветлување во парк)  
 

  Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за снабдување со 
електрична енергија број УП1 - 21-49, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, 
на локација Стар Аеродром, кај Мајчин дом (за осветлување во парк) , донесена на 
триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
12.03.2015 година. 
 
Број 08-2207/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 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) и член 45 став 1 и член 24 став 1 точка 25 од 
Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина 
Аеродром“, број 20/2012, 21/2014, 23/2014) Советот на Општина Аеродром на својата 
33  седница одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија број УП1 - 
21-49, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација Стар Аеродром, кај 

Мајчин дом (за осветлување во парк)  
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за снабдување со електрична 
енергија број УП1-21-49, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија. 

Член 2 
Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на снабдување со 

електрична енергија на локација Стар Аеродром, кај Мајчин дом ( за осветлување во 
парк). 

Член 3 
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи, 

да го потпише  договорот за снабдување со електрична енергија, кој гласи:  
Д О Г О В О Р 

за снабдување со електрична енергија број УП1-21-49 
Податоци за потрошувач: Општина Аеродром, број на клиент: 00230676, ул.Венјамин 
Мачуковски бр.6, 1000 Скопје 
Податоци за пресметковно мерно место:  
шифра на потрошувачко место: 000000072805, ул.Васко Карангелески бр.0, за пумпи 
Место на испорака: Низок напон 
Место на мерење: Низок напон 
Електроенергетски податоци: (за ново приклучени тарифни потрошувачи), број на решение 
за согласност УП1-21-49, датум на издавање 06.02.2015 година, КЕЦ Аеродром, 
Категорија на потрошувач/тарифен модел: низок напон:  јавно осветлување 
Потрошувач                                                                                           снабдувач                                          
ОПШТИНА АЕРОДРОМ                                                          ЕВН Македонија АД Скопје  

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на 

Општина Аеродром”.    
Број 09-103/20                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 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 Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнато 

барање на отпремнина за пензионирање  во општински буџетски корисник  
 

 
  Се објавува на Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнато 
барање на отпремнина за пензионирање  во општински буџетски корисник, донесен 
на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
12.03.2015 година. 
 
Број 08-2248/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на РМ за 
2015 година („Службен весник на РМ„ број 155/2014) и член 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 седницата одржана на ден 12.03.2015 
година, донесе  

ОДЛУКА 
за исплата на парична помош по основ на пристигнато барање на отпремнина за 

пензионирање  во општински буџетски корисник  
 

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: 
-  Благица Стефановска, одделенски наставник во ОУ „Гоце Делчев“. 
 

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 помошник-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 09-103/4                                                                                    Претседател на Совет 
13 март 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 Одлука за доделување еднократна парична помош  

 
 

  Се објавува на Одлука за доделување еднократна парична помош, донесена 
на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
12.03.2015 година. 
 
Број 08-2225/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), Правилникот со критериуми за доделување 
донации и спонзорства (Пречистен текст)(„Службен гласник на Општина Аеродром 
25/2011) и  Барање број 28-1511/1 од 20.0.22015 година, Советот на Општина 
Аеродром на својата 33 седница одржана на ден  12.03.2015 година, донесе 
    

О Д Л У К А 
за доделување еднократна парична помош  

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува доделувањето на еднократна парична помош на 
семејството Михајловски, кое е семејство од три деца останати без  родители и 
родителска грижа.   

Член 2 
  На семејството Михајловски кои се со живеалиште на подрачјето на Општина 
Аеродром, со цел да се придонесе за надминување на тешката материјална 
состојба, ќе му биде доделена еднократна парична помош во износ од 30.000,00 
денари.    

Член 3 
Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина 

Аеродром за 2015 година, потпрограма АО – Совет, потставка 464990 - Други 
трансфери, а ќе се исплатат на трансакциска сметка на име на Тамара Михајловска, 
со број 200002555428811, преку Стопанаска банка АД Скопје. 
 

Член 4 
Секторот за финансии на Општина Аеродром се задолжува да ја изврши оваа 

Одлука. 
Член 5 

 Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-103/6                                                                                    Претседател на Совет 
13 март 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 Годишниот извештај на Општина 

Аеродром за 2014 година 
 

  Се објавува на Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општина 
Аеродром за 2014 година, донесен на триесет и третата седница на Советот на 
општина Аеродром, одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2248/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
 

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа ("Службен васник на РМ" број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11) и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 33-та  седница 
одржана на ден 12.03.2015 година , го донесе следниот 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Годишниот извештај на Општина Аеродром за 2014 година 

 
 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај на Општина Аеродром за 2014 година. 
 
2. Составен дел на годишниот извештај се: 

            -    годишната сметка; 
            -   извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на 
средствата и нивната вредност; 
            -  извештај за реализацијата на инвестиционите  програми, наменските, 
капиталните и блок дотации и дотациите за делгирани надлежности; 
            -   извештај за користење на средства од резервите и 
            -   извештај од одговорниот сметководител 
 
      3.   Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник 
на Општина Аеродром“. 
 
 
Број 09-103/23                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                        на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                Виктор Камилоски с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



13.03.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 5 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 Завршна сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 2014 

година 
 

  Се објавува на Завршна сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 2014 
година, донесена на триесет и третата седница на Советот на општина Аеродром, 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 
Број 08-2208/1                                                                                               Градоначалник     
13 март 2015година                                                                             Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 87, став 2, од Статутот на Општина 
Аеродром  (“Службен гласник на Град Скопје бр.07/05), Советот на Општина 
Аеродром на 33-та седница одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

 
 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ЗА  2014 ГОДИНА 
 

 
Член 1 

Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2014 
година се состои од:   

 
 

 Планирани  Реализирани 
   

I - Вкупно приходи 1.345.877.045 ден. 760.486.950 ден.
   
Даночни приходи 741.443.000 ден. 334.522.953 ден.

Неданочни приходи 144.148.000 ден. 87.365.435 ден.

Трансфери 28.000.000 ден. 19.999.762 ден.

Капитални приходи 123.600.000 ден. 21.136.437 ден.

Приходи од дотации 300.788.645 ден. 293.500.319 ден.

Донации 7.897.400 ден. 3.962.044 ден.

   

II - Вкупно расходи 1.345.877.045 ден. 802.810.020 ден.
   
Утврдени намени 1.339.877.045 ден. 802.714.884 ден.

Резерви 6.000.000 ден. 95.136 ден.

   

III - Дефицит 0 ден. -42.323.070 ден.
   

IV - Финансирање  42.323.070 ден.
   

Прилив  42.323.070 ден.
- Домашни приливи  0 ден.
- Приливи од странски заеми 0 ден.
- Депозити  42.323.070 ден.
   

Одлив  0 ден.
Отплата на главница  0 ден.
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Член 2 
 

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Аеродром на 31.12.2014 
година, вкупно изнесува 135.248.471 денари, и тоа: 

 
  Салдо на 31.12.2014 год.                                                                   135.248.471 денари 
-   Салдо основен буџет                                        119.807.451 денари 
-   Салдо буџет на блок дотации                                 9.009.969 денари 

   - Салдо буџет на с-ка самофинансирачки активности                       6.091.995 денари   
-    Салдо буџет на донации  OA-265.800+ОУ/ДГ 73.256=                        339.056 денари 

 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот 
буџет во износ од 119.807.451 денари се пренесува во делот на основниот буџет на 
Општина Аеродром за 2015 година.  
  

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
блок дотации во износ од 9.009.969 денари, се пренесува во делот на блок дотации 
на буџетот на Општина Аеродром за 2015 година. 
   

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинансирачки активности во износ од 6.091.995 денари се пренесува во делот 
на самофинансирачки активности на Општина Аеродром за 2015 година. 

 
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 

донации во износ од 339.056 денари се пренесува во делот на донации на Општина 
Аеродром за 2015 година. 
  

Член 3  
 Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, односно 
планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се искажани во 
Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина 
Аеродром за 2014 година, и тоа: 
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Член 4 
 Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 
2014 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и ставки. 

 
 

Член 5 
 Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Аеродром за 2014 
година се објавува во „Службен гласник на Општина Аеродром“. 
 
 

 
Број 09-103/24                                                                                  Претседател на Совет  
13 март 2015 година                                                                       на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                               Виктор Камилоски с.р. 
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