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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 („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 на програми за развој на Општина Аеродром за 

периодот од 2017 до 2019 година 
 
 

Се објавува План на програми за развој на Општина Аеродром за периодот од 
2017 до 2019 година, донесена на педесет и седмата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 03.11.2016 година. 

 
 

Број 08-7633/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 
 
 

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ 
бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015, 167/2016), 
Советот на Општина Аеродром на 57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , 
донесе 

 
П Л А Н  

на програми за развој 
 
 

Член 1 
 Планот на програмите за развој претставува среднорочен приказ на програми 

кои се наменети за развојни инвестиции за периодот од 2017 до 2019 година. 
 
 

Член 2 
Планот на програмите за развој е преглед на среднорочните проекции на 

одобрени средства во Општина Аеродром, по одделни буџетски програми и потпрограми, 
како и годините во кои истите ќе се реализираат и изворите за нивно финансирање, како 
што следи: 
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План на програми за развој на Општина Аеродром за периодот од 2017 до 2019 година 

        
  

 Вкупен 
износ 

2017 
година 

2018    
година 

2019   
година 

По 
201
9 

год
ина 

     Буџет Буџет Буџет 
Буџ
ет 

   
      

Програ
ма: ЈА Изградба на јавно 

осветлување 19.000.000 10.000.000 
5.400.00

0 3.600.000 0 
Потпро
грама: ЈА0 Изградба на јавно осветлување      
Проект

: ЈАА Изградба на нови линии за 
јавно осветлување 19.000.000 10.000.000 

5.400.00
0 3.600.000   

        
Програ

ма: ФА 
Уредување на градежно 
земјиште (капитални 
трошоци) 

245.120.00
0 

112.310.00
0 

69.310.0
00 

63.500.00
0 0 

Потпро
грама: ФА0 Уредување на градежно 

земјиште (капитални трошоци)      

Проект
: 

ФА
А 

Уредување на градежно 
земјиште (Изградба на нови 
линии за јавно осветлување во 
О.Аеродром) 28.320.000 13.060.000 

8.710.00
0 6.550.000   

Проект
: 

ФА
Б 

Уредување на градежно 
земјиште (Изградба на систем 
за одведување и пречистување 
на отпадни води) 29.000.000 16.000.000 

8.000.00
0 5.000.000   

Проект
: 

ФА
В 

Уредување на градежно 
земјиште (Изградба на систем 
за водоснабдување) 7.800.000 3.250.000 

2.600.00
0 1.950.000   

Проект
: ФАГ 

Уредување на градежно 
земјиште (Изградба на локални 
патишта и улици во 
О.Аеродром) 

180.000.00
0 80.000.000 

50.000.0
00 

50.000.00
0   

 
 

Член 3 
Планот на програми за развој станува составен дел на Предлог - Буџетот на 

Општина Аеродром за 2017 година. 
                                                    

 
Број 09-443/7                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („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 на согласност за реализација на студиска посета 
на претставници од ОА во општината Вандсворт,  Лондон, со цел соработка со 

Училиштето Брнтвуд 
 

Се објавува Одлуката за давање на согласност за реализација на студиска 
посета на претставници од ОА во општината Вандсворт,  Лондон, со цел соработка со 
Училиштето Брнтвуд, донесена на педесет и седмата седница на Советот на општина 
Аеродром, одржана на ден 03.11.2016 година. 

 
 

Број 08-7631/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 
 

Врз основа на член 14 став 4 и 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 ОА“број 20/2012, 21/2014, 23/2014), одржана на 
ден 03.11.2016 година, ја донесе следната    

 
О Д Л У К А 

за давање на согласност за реализација на студиска посета на претставници од 
ОА во општината Вандсворт,  Лондон, со цел соработка со Училиштето Брнтвуд  

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Аеродром дава согласност за реализација на 

еднонеделна студиска посета на општината Вандсворт во Лондон, од страна на 
претставници на Општина Аеродром, со цел соработка со училиштето Брнтвуд и 
запознавање со начинот на работа на училиштето, размена на искуства со основните 
училишта во Општина Аеродром, како и  зајакнување на соработката помеѓу двете 
општини. 

Член 2 
Посетата од член 1 на оваа Одлука ќе се оствaри во текот на месец декември 2016 

година во траење од една седмица.  
За претставници на Општина Аеродром при реализација на посетата се 

номинираат следните лица: 
- Ангела Зафировска, претставник од општинската адмнистрација на  ОА 
- Милена Игњатова – одговорен наставник од ОУ„ Лазо Ангеловски “ 
- Бранкица Јовановска – одговорен наставник од ОУ„ Љубен Лапе “ 
- ученици од ООУ „Блаже Конески“ : Катерина Краљевска, Георгина 

Стефановска и Теона Сима 
- ученици од ООУ „Димитар Македонски“: Хистина Трајчевска, Анастасија 

Иванова и Бианка Бојковска  
- ученици од ОУ „Лазо Ангеловски“:Антоанела Давитковска, Нина Кралева, 

Анастасија Ѓорѓиеска,  Ана Камова и Ана Влашки 
- ученици од ОУ „Браќа Миладиновци“: Николина Стојановска и Ангела 

Костова 
- ученици од ООУ „ Гоце Делчев “: Евгенија Павковска, Драгана Стојковиќ и 

Рената Симоновска  
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- ученици од ООУ „Љубен Лапе“: Мила Крстева, Сандра Георгиев, Леа 
Александра Најдова и Магдалена Ребок  

- ученици од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“: Марија Арангеловска, Матеа 
Атанасоска, Александра Петровска и Александра Савин 

- ученик од ООУ „Александар Македонски“: Јова Бурчева 
 

Член 3 
Финансиските средства за покривање на трошоците за реализација на посетата, 

кои се однесуваат на патни трошоци, визи и сместување за одговорниот наставник и 
претставникот од општинската адмнистрација,  се предвидени во Буџетот на ОА за 2015 
година,  потпрограми Е0 и А0, потставка 420220, 420230, 420240 и 420210. 

Учениците од Општина Аеродром ќе бидат сместени кај свои врсници од 
училиштето Брнтвуд. 

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

„Службен гласник на Општина Аеродром”. 
 

 
Број 09-443/5                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („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 за надомест на патни трошоци 

за учебната 2016-2017 година на ученик со посебни образовни потреби 
 

 
Се објавува Одлуката за  исплата на парична помош за надомест на патни 

трошоци за учебната 2016-2017 година на ученик со посебни образовни потреби, 
донесена на педесет и седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на 
ден 03.11.2016 година. 

 
 

Број 08-7632/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 61 став 2 од Законот за основно образование („Службен 
весник на РМ“ број 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), член 
36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), и 
член 24 став 1 точка 25  од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен 
гласник на Општина Аеродром“, број 20/2012) и Правилникот со критериуми за 
доделување донации и спонзорства – пречистен текст, број 07-357/1 („Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 25/11)  и барање број 09-441/1 од 27.10.2016, Советот на 
Општина Аеродром на 57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
 

О Д Л У К А  
за  исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за учебната 

2016-2017 година на ученик со посебни образовни потреби 
 
 

          Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува право на исплата на парична помош со намена 

надомест на патни трошоци на ученик со посебни образовни потреби од ОУ„Ѓорѓија 
Пулевски“, Јована Јовановска. 

 
          Член 2 

Финансиските средства од член 1, се доделуваат за период на траење на 
училишната 2016/2017 година, при што исплата ќе се врши во  месечен износ во висина 
на реално направените трошоци за превоз од местото на живеење до училиштето и 
назад, но не повеќе од 2.940,00 денари. 

Исплатата на средствата ќе се врши по доставен соодветен доказ од страна на 
корисниците дека истите се користат за превоз од дома до училиштето и од училиштето 
до дома. 

 
Член 3 

Средствата за оваа намена ќе се издвојат од Буџетот на Општина Аеродром, 
Потпрограма A0-Совет на општина, потставка 464990 - Други трансфери, а ќе се уплаќаат 
на трансакционите сметки на име на родителите: 

 -Гордана Јовановска, број на сметка 200002546745274 
 

Член 4 
Средствата наменети за периодот на училишната 2016/2017 година, за делот на 

календарската 2016 година, се планирани во Буџетот на Општина Аеродром за 2016 
година, а делот кој се однесува на 2017 година ќе биде дел од планиранот Буџет на 
Општина Аеродром за 2017 година.  

 
Член 5 

Се задолжува Секторот за финансии на Општина Аеродром, да ја изврши оваа 
Одлука, при што да ги преземе потребните активности за утврдување на реално 
направените трошоци за превоз, кои не треба да го надминуваат износот од член 2 на 
оваа Одлука. 

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на  објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Аеродром“ 
 
 
Број 09-443/6                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 – 
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 на согласност за склучување на Анекс 2 кон 
договорот за инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина 

Аеродром, дел од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта 
 
 
Се објавува за давање на согласност за склучување на Анекс 2 кон договорот за 

инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел 
од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта, донесена на педесет и 
седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 03.11.2016 година. 

 
 

Број 08-7630/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                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 16 од Законот за изменување и дополнување 
на законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост (Сл. Весник број. 190/2016) и член 24 став 1 точка 25  
од Статутот на ОА („Службен гласник на ОА“ бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на 
Општина Аеродром на 57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
  О Д Л У К А 

за давање на согласност за склучување на Анекс 2 кон договорот за инвестирање во 
изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел од Проектот за 

изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за склучување на анекс 2 кон договорот за 

инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел 
од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта заведен кај Агенцијата за 
млади и спорт под број 10-65/7 од 18.01.2010 година, заведен кај Општина Аеродром под 
број 05-1821/1 од 10.03.2010 година и заведен кај Фудбалската Федерација на Република 
Македонија под број 0307-10 од 18.01.2010 година и исто така се дава согласност за 
повлекување на барањето за утврдување на правен статус на бесправни објекти од 
локално значење број УП 1 1809-159 од 16.02.2016 година, со цел создавање на услови 
за вршење на упис на правото на сопственост на изградените објекти на име на 
Република Македонија. 

Член 2 
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски во врска со упис на правото 

на сопственост на изградените објекти на име на Република Македонија на КП 49/2 КО 
Кисела Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела Вода 2, Општина Аеродром ќе склучи Анекс кон 
договорот за инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина 
Аеродром, дел од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта со 
Агенцијата за млади и спорт и Фудбалската Федерација на Република Македонија, како 
договорни страни со следната содржина: 

 
АНЕКС бр.2  

кон основниот договор за инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во 
Општина Аеродром, дел од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта 
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заведен кај Агенцијата под број 10-65/7 од 18.01.2010 година, заведен кај Општината под број 05-
1821/1 од 10.03.2010 година и заведен кај Федерацијата под број 0307-10 од 18.01.2010 година 

Склучен на ден ___________________ помеѓу:  
 

1. АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ Скопје со седиште на ул.„Македонија“ бр.38 (Палата 
Панко Брашнаров) 1000 Скопје, претставувана од Марјан Спасески – Директор (во понатамошниот 
текст: Агенција),  

2. ОПШТИНА АЕРОДРОМ со седиште на бул.„Јане Сандански“ бр.109 Б, 1000 Скопје, 
претставувана од Ивица Коневски – Градоначалник (во понатамошниот текст: Општина) 

и 
3. ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје со седиште на бул. АСНОМ бр.ББ 

1000 Скопје, застапувана од Илчо Ѓорѓиевски - Претседател (во понатамошен текст: Федерација). 
        Член 1 

Ставовите 1 (еден), 2 (два) и 3 (три) од член 2 на Анексот кон договорот за инвестирање во 
изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел од Проектот за изградба на 
50 (педесет) фудбалски игралишта заведен кај Агенцијата под број 10-26/11 од 15.02.2016 година, 
заведен кај Општината под број 05-1116/1 од 12.02.2016 година и заведен кај Федерацијата под број 
0307-169/1 од 11.02.2016 година се менуваат и гласат: 

Став 1 - Агенцијата и Федерацијата се согласни Општината согласно член 16 од Законот за 
изменување и дополнување на законот за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник број. 190/2016) да поднесе барање 
до Државното правобранителство на Република Македонија заради спроведување на постапка за 
запишување на правата на недвижностите (сите изградени објекти на КП 49/2 КО Кисела Вода 2 и 
КП 49/4 КО Кисела Вода 2) во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности. 

Став 2 - Агенцијата и Федерацијата се согласни по спроведување на постапка за 
запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија во Катастарот на 
недвижности, Општината да изготви и достави информација до Владата на Република Македонија 
со цел пренесување во сопственост на недвижностите (сите изградени објекти на КП 49/2 КО Кисела 
Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела Вода 2) на име на Општината. 

Став 3 - Агенцијата, Федерацијата и Општината се согласни Федерацијата да изврши упис 
на корисничкото право на објектите изградени на КП 49/2 КО Кисела Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела 
Вода 2, по донесување на Одлука за пренесување во сопственост на недвижностите (сите изградени 
објекти на КП 49/2 КО Кисела Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела Вода 2) на име на Општината.  

Член 2 
Агенцијата и Федерацијата се согласни да се изврши повлекување на барањето за 

утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти број УП 1 1809-159 од 16.02.2016 
година поднесено од страна на Општината. 

Член 3 
Членот 3 (три) на Анексот кон договорот за инвестирање во изградба на 4 (четири) 

фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел од Проектот за изградба на 50 (педесет) 
фудбалски игралишта заведен кај Агенцијата под број 10-26/11 од 15.02.2016 година, заведен кај 
Општината под број 05-1116/1 од 12.02.2016 година и заведен кај Федерацијата под број 0307-169/1 
од 11.02.2016 година се менува и гласи: 

Федерацијата е согласна да обезбеди геодетски елаборати кој се потребни за 
спроведување на постапка за запишување на правата на недвижностите (сите изградени објекти на 
КП 49/2 КО Кисела Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела Вода 2) во корист на Република Македонија во 
Катастарот на недвижности и истите да ги достави во Општината најдоцна во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на потпишувањето на овој Анекс кон договор, како и да обезбеди друга техничка 
документација којашто ќе послужи за запишување на сите изградени објекти на КП 49/2 КО Кисела 
Вода 2 и КП 49/4 КО Кисела Вода 2.  

Член 4 
1. Овој Анекс бр.2 кон основниот договор за инвестирање во изградба на 4 (четири) 

фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел од Проектот за изградба на 50 (педесет) 
фудбалски игралишта е составен дел на основниот договор заведен кај Агенцијата под број 10-65/7 
од 18.01.2010 година, заведен кај Општината под број 05-1821/1 од 10.03.2010 година и заведен кај 
Федерацијата под број 0307-10 од 18.01.2010 година и Анексот кон договорот за инвестирање во 
изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел од Проектот за изградба на 
50 (педесет) фудбалски игралишта заведен кај Агенцијата под број 10-26/11 од 15.02.2016 година, 
заведен кај Општината под број 05-1116/1 од 12.02.2016 година и заведен кај Федерацијата под број 
0307-169/1 од 11.02.2016 година, и стапува на сила на денот на неговото потпишување. 

2. Во сите други членови и ставови Основниот договор и Анексот кон истиот, остануваат 
неизменети. 
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3. Доколку некоја одредба од Основниот договор и Анексот кон истиот е во спротивност со 
некоја одредба од овој анекс договор важечка ќе биде одредбата од овој анекс договор. 

4.  
Член 5 

Страните ги проучија и своеволно ги прифатија условите од овој Анекс и добороволно 
истиот го потпишаа. 

Член 6 
Овој Анекс е склучен во 9 (девет) идентични примероци од кои 3 (три) за Агенцијата, 3 (три) 

за Општината и 3 (три) за Федерацијата. 
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ                                                                   ОПШТИНА АЕРОДРОМ                                                  
ФФМ  

  
Член 3 

 Се задолжува и овластува Раководителот на секторот за правни работи и имот и 
имотно правни работи во Општина Аеродром, да го потпише Анексот 2 кон Договорот од 
член 1 на оваа Одлука, како и да го повлече барањето за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти од локално значење број УП 1 1809-159 од 16.02.2016 година. 

 
Член 4  

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

 
 

Број 09-443/4                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („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 задолжување на Секретарот на Општина Аеродром за  
повлекување на доставено известување за раскинување на Договор за користење на 

спортски објект-фудбалкси терен број.05-529/1 од 20.07.2015 година и давање на 
согласност за склучување на спогодба за плаќање на Одлуката за давање на согласност 

за склучување на спогодба за плаќање на заостанатиот долг на рати 
 
 
 Се објавува Одлуката за задолжување на Секретарот на Општина Аеродром за  

повлекување на доставено известување за раскинување на Договор за користење на   за  
спортски објект-фудбалкси терен број.05-529/1 од 20.07.2015 година и давање на 
согласност за склучување на спогодба за плаќање на Одлуката за давање на согласност 
за склучување на спогодба за плаќање на заостанатиот долг на рати донесена на 57 
седница на Општина Аеродром на ден 03.11.2016 година. 

 
Број 08-7629/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 24 став 1 точка 25 и 38 од Статутот на 
Општина Аеродром („Службен гласник на Град Скопје“ број 07/05 и „Службен гласник на 
Општина Аеродром“, број 07/06 и 02/2010 и 22/2010), Советот на Општина Аеродром на 
57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за задолжување на Секретарот на Општина Аеродром, за повлекување на 
доставено известување за раскинување на Договор за користење на спортски објект – 

фудбалски терен број 05-5291/1 од 20.07.2016 година и давање на согласност за 
склучување на спогодба за плаќање на  

заостанатиот долг на рати 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се задолжува Секретарот на Општина Аеродром да го повлече 

доставеното известување за раскинување на Договор за користење на спортски објект – 
фудбалски терен број 05-5291/1 од 20.07.2016 година. 

Член 2 
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски во врска со исплата на долг на 

име неплатени сметки за потрошена вода во износ од 165.203,00 
(стошеесетипетилјадидвестеитри) денари, Општина Аеродром ќе склучи Спогодба за 
одложено плаќање на заостанат долг, помеѓу Општина Аеродром и корисник на спортски 
објект – фудбалски терен на територијата на Општина Аеродром, како договорни страни 
со следната содржина: 

 
СПОГОДБА ЗА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ЗАОСТАНАТ ДОЛГ,  

ПОМЕЃУ ОПШТИНА АЕРОДРОМ И КОРИСНИК НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТ – 
ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Склучена на ден ________________ година помеѓу: 
1. Општина Аеродром со седиште на булевар Јане Сандански број 109 Б 

застапувана од Ана Ристевска, Секретар на Општина Аеродром согласно Одлука на 
Советот на Општина Аеродром број _____ од ______ година и Овластување дадено од 
Градоначалник (во понатамошниот текст: Доверител)   и 

2. Здружение на граѓани Фудбалски клуб ФК ЉУБАНЦИ - 1974 с.Љубанци Скопје 
ул.„ 7 “ бр.42 с. Љубанци 1000 Скопје, ЕМБС 6869106, жиро сметка 000210068691060197 
депонент на НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ претставувано од овластено лице Драги 
Чанкуловски (во понатамошниот текст: Корисник) 

                          Член 1 
Со оваа спогодба се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Доверителот и 

Должникот во врска со исплата на долг на име неплатени сметки за потрошена вода во 
износ од ___________ денари. 

        Член 2 
Должникот е должен да изврши исплата на утврдениот износ од 165.203,00 

(стошеесетипетилјадидвестеитри) денари на 3 (три) еднакви месечни рати, на трезорска 
сметка на Доверителот број 100000000063095, ЕДБ MK4030004547854, депонент на 
НБРМ, сметка на буџет на Општина Аеродром 775016011963011, приходна шифра 
725939, програма 00 и тоа по следнава динамика: 

- Износ од 55.069,00 (педесетипетилјадишеесетидевет)денари заклучно со 
05.12.2016 година; 

- Износ од 55.067,00 (педесетипетилјадишеесетиседум)денари заклучно со 
05.01.2017 година; 

- Износ од 55.067,00 (педесетипетилјадишеесетиседум)денари заклучно со 
05.02.2017 година. 

Доколку должникот не врши исплата на заостанатиот износ согласно условите и 
динамиката утврдени во став 1 од овој член, Договорот за користење на спортски објект – 
фудбалски терен број 05-5291/1 од 20.07.2016 година ќе биде раскинат, по што ќе бидат 
превземени соодветни правни дејства за наплата на целиот долг којшто произлегува од 
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Договорот за користење на спортски објект – фудбалски терен број 05-5291/1 од 
20.07.2016 година и оваа спогодба. 

Член 3 
Оваа спогодба произведува правно дејство од денот на нејзиното потпишување. 
 

Член 4 
Оваа спогодба е склучена во 6 (шест) идентични примероци од кои 3 (три) за 

Доверителот и 3 (три) за Должникот. 
 
ФК ЉУБАНЦИ - 1974                                                          ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Член 3 
 Се задолжува и овластува Секретарот на Општина Аеродром, да ја потпише 

Спогодбата од член 2 на оваа Одлука, како и да го повлече доставеното известување за 
раскинување на Договор за користење на спортски објект – фудбалски терен број 05-
5291/1 од 20.07.2016 година. 

 
Член 4 

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

 
 
 

Број 09-443/3                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („Службен 
гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Градоначалникот на 
Општина Аеродром, донесе 

 
 

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

Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2017 година 
 

 
 

            Се објавува Програмата за одржување на локални улици и патишта на територија 
на Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2017 година, донесена на 
педесет и седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 03.11.2016 
година. 

 
 

Број 08-7634/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 
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П Р О Г Р А М А 
за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина 

Аеродром во  зимски услови за периодот на 2017 година 
 

1. Цел на Програмата 
2. Обем, динамика и ниво на одржување 
3. Организациска поставеност на мобилната единица за зимско одржување н 

обврски на учесниците 
4. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 
5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата 
6. Извршување на програмата и надзор 
7. Завршни одредби 
1. Цел на Програмата 
Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и 

реализација на одржувањето на локалните улици и патишта  на подрачјетно на 
Општина Аеродром, и тоа преку: 
- одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и 
голомразиците од коловозните површини; 
- дефинирање на работата и задолженијата на сите учесници кои се одговорни за 
реализација на оваа Програма; 
- дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација на оваа 
Програма. 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 
Тргнувајќи од основната цел на Програмата физичкиот обем и начинот на 

одржувањето на локалните улици и патишта  зависи од: 
-густината на населението на делови од градот; 
-фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 
-видот и бројот на инфраструктурни објекти. 
Коловозните површини предвидени за оспособување на ниво на Општина Аеродром 
изнесува вкупно  198 433  м2 и нивното расчистување утврден согласно приоритетите 
за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: 
-локалните улици и патишта  кои се во надлежност на Општина Аеродром; 
-паркиралишта кои се во надлежност на Општина Аеродром, и 
-критични (црни) точки. 
3. Организациска поставеност на мобилната единица за зимско одржување на 
обврски учесниците  

Зимската мобилна единица ја организира одделението за комунална работи на 
Општина Аеродром кое  е носител на  работите и активностите кои се однесуваат на 
целокупното функционирање на истата како што е предвидено со оваа Програма. 
Општина Аеродром ќе  остварува потребна соработка и со Градот Скопје и јавните 
претпријатија основани од Градот, при појавена потреба предизвикана од интензивни 
врнежи од снег. 

За време траењето на функционирањето на Зимската мобилна единица се 
обезбедува континуирано дежурство. 
Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни 
субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни инфорации на надлежните 
субјекти и граѓани. 
Посипувањето на подмрзнатиците со сол во услови кога нема снежни врнежи се врши 
по приоритет, на критичните точки и локални улици кои се во надлежност на Општина 
Аеродром. 
 
Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските 
услови при што оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини со 
голомразици и снежни врнежи ќе се врши првенствено на критичните точки и витални 
објекти и локални улици кои се во надлежност на Општина Аеродром, а потоа и на 
другите улици. 
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Механизација, опрема, материјали и работна сила: 
- механизација и опрема:  

- 2 (два) камиони ( IVECO ) за чистење снег со плуг и соларка 
- 3 (три) возила Лада Нива 
- 1 (едно) возило Пежо Партнер 
- алат (лопати, копачи ) 

- Работна сила:  
- Мобилна единица – задолжени 16 лица  
- Ангажирани сезонски работници 
- Материјали за сезоната 2017 година 

- Индустриска сол 300 (тристотини) тони 
( делува до -6Ц степени Целзиусови)  
Материјалите ќе се складираат на пунктот на ЈП „Улици и патишта“ лоциран на 
ул.„Сава Ковачевиќ“ бб и ќе се употребуваат согласно временските услови. 

Дirektnite u~esnici vklu~eni vo realizacijata na ovaa Programa се:  
3-1. Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на 

Општина Аеродром  
-  }e ja realizira Programata za funkcionirawe na zimskata slu`ba;  
- organizira redovna pripravnost so potrebna oprema : alat, rezervni delovi i 

stru~en kadar za obezbeduvawe ispravnost na sopstvenata mehanizacija za dejstvuvawe vo 
zimski uslovi;  

- odgovornite rabotnici na мобилната единица vr{at potrebni kontakti so site 
odgovorni subjekti, ja sproveduvaat Programata i davat potrebni informacii na 
nadle`nite subjekti i gra|ani;  

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

- презема потребни активности за podgotvка на  vozilata i drugata potrebna 
опрема za dejstvuvawe vo zimski uslovi;  

- so specijalni ma{ini, oprema i rabotna raka vr{i posipuvawe na industriska sol 
za otstranuvawe na golomrazicata od kolovoznite povr{ini;  

- vodi celosna dokumentacija za zimskata slu`ba i izgotvuva raspored na lica za 
pripravnost;  

- ќе врши организација и распоред на ангажирани сезонски работници во 
Општина Аеродром со цел: otvarawe na pe{a~kite premini, otvarawe na pe{a~ki pateki 
po trotoarite i plo~nicite, celosno ~istewe na mostovite i ~istewe i praznewe na 
snegot od uli~nite korpi .  

Snegot i mrazot od trotoarite }e se sobira na rabovite od trotoarot, a ako 
trotoarite se potesni od 1,5 m. na rabot od kolovozot, pri {to }e se vnimava da ne se 
zatrupuvaat slivnicite i da ne se naru{uva dvi`eweto na vozilata i pe{acite.  

3-2. Drugi u~esnici vklu~eni vo realizacijata na Programata  
- SVR-Soobra}ajnata policija }e go kontrolira i regulira soobra}ajot vo 

novonastanatite sostojbi na soobra}ajnicite i sekoga{ }e bide vo neposredna vrska so site 
zadol`eni subjekti za poefikasno osposobuvawe na soobra}ajnicite.  

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

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

- Трговските друштва чии отворени објекти и простории се користат од 
страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, железнички премини, бензински пумпи, 
паркиралишта и сл.) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и 
подмрзнатиците од овие објекти и простории. 
Трговските друштва и граѓаните - сопственици, односно корисници на деловни згради 
и деловни простории (трговски центри, дуќани, продавници и сл.) преземаат мерки за 
чистење на снегот и подмрзнатиците пред своите објекти; 

- Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатиците од тротоарите- патеките и 
приодите пред своите станбени згради; 
Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се води 
сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. 
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Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен 
сообраќај. 
4.Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на 
програмата 

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се врши од 
средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром. 

За реализација на оваа програма потребно е да се обезбедат финансиски 
средства во следните износи:  

 - за набавка на индустриска сол ..........................     2.200.000,00 денари 
   6. Извршување на програмата и надзор 

Програмата ќе ја извршува Оделението за комунални работи и заштита на 
животната средина на Општина Аеродром.  

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

7. Завршни одредби 

улица должина 
површ

ина 
Приоритетна листа на улици : m` m² 
Регионален пат Горно- Долно Лисиче 3521 17605 
Долно Лисиче - крак кај ОУ Гоце Делчев 101 303 
ул.Димитар Туриманџовски 358 1790 
ул.Ѓ.А.Кун - населба Лисиче 688 3440 
ул.Горно Лисиче 1337 8022 
ул.Коста Новаковиќ  636 3816 
ул.23 Октомври (Владимир Комаров) 1241 7446 
ул.Вењамин Мачуковски 350 2100 
Населба Бисер - Сервисни улици (кај ОУ Љубен Лапе) 2123 12738 
Населба Јане Сандански - Сервисни улици (кај ОУ Ѓорѓиja Пулевски ) 3773 22638 
Населба 13 Ноември - Сервисни улици 1670 10020 
Населба Ново Лисиче - Сервисни улици (кај ОУ Лазо Ангеловски) 3760 22560 
Населба Реонски Центар - Сервисни улици (кај ОУ Александар 

акедонски) 2365 14190 
Долно Лисиче - улица 2 1234 7404 
ул.Митре Влаот 652 3125 
ул.Гаврил Константиновиќ 336 1680 
ул.Мите Богоевски 1207 6035 
ул.Тодор Чангов 1330 7980 
ул.Ѓорѓи Капчев 1393 6965 
ул.Тодор Чангов - 20 998 4990 
ул.Лисец 515 3090 
ул.Горноврановска 592 2960 
ул.Божин Николов 590 2950 
ул.Руди Чаевац 320 1920 
ул.Симеон Кавракиров 492 2952 
ул.Петар Ацев 430 2580 
ул.Вењамин Манчуковски - крак 454 2724 
Индустриска А - Сервисни улици 820 3280 
Индустриска Б - Сервисни улици 886 4430 
Индустриска В – Сервисни улици 1015 6700 
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Оваа Програма влагува во сила со денот на донесување, а ќе се применува по 
добиена согласност од Советот на Општина Аеродром. 
Број 09-443/8                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („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 дополнување на Одлуката за давање на согласност за 
поставување на систем за озвучување,  долж улицата „Тоше Проески“, од страна на 

Здружение на власи стопанственици на Македонија „МАНДРА“ 
 
Се објавува Одлуката за дополнување на Одлуката за давање на согласност за 

поставување на систем за озвучување,  долж улицата „Тоше Проески“, од страна на 
Здружение на власи стопанственици на Македонија „МАНДРА“, донесена на педесет и 
седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 03.11.2016 година. 

 
Број 08-7628/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 16 став 1 точка 5 и член 
24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина 
Аеродром" број 20/2012, 21/2014, 23/2014) и   Барање број 09-434/1 од 19.10.2016 година, 
поднесено од здружение „Мандра“,Советот на Општина Аеродром на 57-та седница 
одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
   О Д Л У К А 

за дополнување на одлуката за давање на согласност за поставување на систем за 
озвучување,  долж улицата „Тоше Проески“, од страна на Здружение на власи 

стопанственици на Македонија „МАНДРА“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука, се дополнува Одлуката за давање на согласност за поставување 

на систем за озвучување,  долж улицата „Тоше Проески“, од страна на Здружение на 
власи стопанственици на Македонија „МАНДРА“, број 09-222/3 од 21.06.2016 година 
(„Службен гласник на ОА“ број 09/16).  

Член 2 
Дополнувањето се врши на начин што во член 2 од Одлуката после ставот 2, се 

додаваат два  нови става 3 и 4 кој ќе гласат:  
 - „ Снабдувањето со електрична енергија на системот за озвучување, ќе се изведе 

со приклучување на постоечкиот разводен ормар на адреса - „Детска улица„ во нас. Ново 
Лисиче, преку кој општината обезбедува приклучок за  електрично напојување  на 
фонтана „Тоше Проески“. 

      Барателот-Здружение на власи стопанственици на Македонија „МАНДРА“, се 
задолжува при изведување на поставувањето на системот за озвучување, состојбата на 
терен да ја врати во првобитната состојба која ја затекол пред изведување на 
активностите. За сите настанати промени спротивно на ова, барателот се обрзува да ги 
поднесе евентуалните трошоци.“ 

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

Општина Аеродром“. 
Број 09-443/2                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 година                                                                            на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                        Виктор Камилоски с.р. 



04.11.2016 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 15 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 („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  број 1 И  2  на КП 3963) 

 
 

            Се објавува Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши 
вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  број 1 И  2  на КП 3963), 
донесена на педесет и седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на 
ден 03.11.2016 година. 

 
Број 08-7635/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 
од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 72/2013, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник 
на РМ“ (број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16),  Советот на Општина 
Аеродром на 57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
 

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

планска документација (објекти на КП 3963 ) 
 

 
Член 1 

Во врска со  поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен 
објект број 23-5315/1 од 08.07.2011 година, за објект  број 1 и објект број 2, кои лежат на 
КП 3963 КО Кисела Вода локалитет Горно Лисиче IV 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, 109/14, 64/15, 
217/15, 52/16). 

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 09-443/9                                                                                           Претседател на Совет  
4 ноември 2016 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 („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  број 1  на КП 3769) 

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

вклопување во урбанистичко-планска документација (објект  број 1  на КП 3769), донесена 
на педесет и седмата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 
03.11.2016 година. 

 
Број 08-7636/1                                                                                                      Градоначалник     
4 ноември 2016 година                                                                                Ивица Коневски с.р. 
Скопје 

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

самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 
од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 
20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/2013, 72/2013, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16) и Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник 
на РМ“ (број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16),  Советот на Општина 
Аеродром на 57-та седница одржана на ден 03.11.2016 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-
планска документација (објекти на КП 3769 ) 

 
 

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

објект број 23-2696/1 од 08.04.2011 година, за објект  број 1, кој лежи на КП 3769 КО 
Кисела Вода локалитет Горно Лисиче IV 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, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16). 

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 09-443/10                                                                                          Претседател на Совет  
4 ноември 2016 година                                                                            на Општина Аеродром 
Скопје                                                                                                        Виктор Камилоски с.р. 

 
 
 
 



04.11.2016 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 15 стр. 17  

 
 

 
С О Д Р Ж И Н А  

 
 

1. План на програми за развој на Општина Аеродром за периодот од 2017 до 2019 
година_____________________________________________________________________1  
 
2. Одлука за давање на согласност за реализација на студиска посета на претставници 
од ОА во општината Вандсворт,  Лондон, со цел соработка со Училиштето Брнтвуд ____3 

 
3. Одлука за  исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за учебната 
2016-2017 година на ученик со посебни образовни потреби _________________________5 

 
4. Одлука за давање на согласност за склучување на Анекс 2 кон договорот за 
инвестирање во изградба на 4 (четири) фудбалски игралишта во Општина Аеродром, дел 
од Проектот за изградба на 50 (педесет) фудбалски игралишта______________________6 

 
5. Одлука за задолжување на Секретарот на Општина Аеродром за  повлекување на 
доставено известување за раскинување на Договор за користење на спортски објект-
фудбалкси терен број.05-529/1 од 20.07.2015 година и давање на согласност за 
склучување на спогодба за плаќање на Одлуката за давање на согласност за склучување 
на спогодба за плаќање на заостанатиот долг на рати______________________________9 

 
6. Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина 
Аеродром во зимски услови за периодот на 2017 година __________________________11 

 
7. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност за поставување на 
систем за озвучување,  долж улицата „Тоше Проески“, од страна на Здружение на власи 
стопанственици на Македонија „МАНДРА“_______________________________________14 

 
8. Одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 
урбанистичко-планска документација (објект  број 1 И  2  на КП 3963________________15 

 
9. Одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во 
урбанистичко-планска документација (објект  број 1  на КП 3769)____________________16 
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