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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Буџет на Општина Аеродром за 2022 година  

   
Се објавува Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, донесена на четвртата 

седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

 
Број 08-9251/1 од 31.12.2021 година 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 

2022 година 
 

 
 

Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2022 
година, донесена на четвртата седница одржана на 30.12.2021 година 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9252/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 
150/21), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), 
член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на 
Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19 и 14/20), одредбите 
на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните 
служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните 
обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, 
државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот 
Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на 
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 51/20), и член 24 од Статутот на Општина Аеродром (“Службен 
гласник на Општина Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019), Советот на 
Општина Аеродром на четвртата седница одржана на 30.12.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година 
          
 

Член 1 
 Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година (во понатамошниот текст 
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
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 Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на 
самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на блок дотации. 
 

Член 3 
 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично. 
                                                             

Член 4 
 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски.  
 За преземање на нови обврски до советот на општината мора да се 
предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите 
расходи во сразмерен износ. 
 

Член 5 
 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на 
приходите и другите приливи на основниот буџет на општината. 

Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на 
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените 
средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и 
дополнување на буџетот. 

Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените 
и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година. 

 
Член 6 

 Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја 
одобрува Советот на општината.  
 Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисник, 
корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и 
потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината. 
 Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на 
потпрограма и буџет, неможат да бидат намалени повеќе од 20% со 
прераспределби во текот на фискалната година. Одобрените средства за плати и 
надоместоци во рамките на Буџетот неможе да се зголемат со прераспределби 
повеќе од 10%. 
 

Член 7 
 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и 
други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, 
доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и 
другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои 
градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување. 
 

Член 8 
 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето 
на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
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Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на 
обезбедените средства во буџетот. 

Висината на потребните средства за исплата на плата за избраните и 
именувани лица во општината се утврдува само за градоначалникот и тоа според 
законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на градоначалникот 
кој изнесува 3,40. 

За пресметување на платата на градоначалникот се применува основица во 
износ од 26.755 денари; 

Вредноста на бодот за пресметување на платата на 
административните/државните службеници се утврдува секоја година со Одлука 
за утврдување на вредност на бодот за платите на административните/државните 
службеници која ја донесува Советот. 

За вработените кои се вработени по Законот за работни односи, вредноста 
на бодот за утврдување на платите изнесува 81,6 денари, и им се исплаќа бруто 
плата согласно Правилникот за плати на вработените во Општина Аеродром и 
измените од истиот. 

Општинските буџетски корисници кои се финансираат со блок дотации од 
буџетот на дотации се задолжени два дена пред исплатата на плати до општината 
да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ги приложуваат 
обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и 
бруто-плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и 
нето-плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот 
месец за кој се однесува исплатата. 

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на 
дотации, градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни 
установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок 
дотацијата. 

Исплатата на плати на општинските буџетски корисници кои се финансираат 
со блок дотации од буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството 
за финансии. 

Во случај на нови вработувања, општинските буџетските корисници кои се 
финансираат со блок дотации од буџетот на дотации кон пресметката за плата се 
должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да 
приложат образец М-1. 

 
 

Член 10 
На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за 

присуство на седниците на советот. 
Средствата за исплата на надоместоците од ставот 1 на овој член се 

обезбедуваат во буџетот на општината. 
Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува на 

70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната 
година. 

На претстедателот на советот на општината за раководењето и 
организирањето на работата на советот, надоместокот од ставот 3 се зголемува за 
30%. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува 
за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.“ 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува 
за 30% за секое отсуство од седница на советот. 
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Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се 
исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на 
советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се 
исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница. 
 

Член 11 
На вработените во Општина Аеродром може да се исплати надомест за 

годишен одмор во висина од 60% од износот на просечната месечна нето плата по 
работник, исплатена во Републиката во претходните три месеци. 

Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува еднаш годишно. 
 

Член 12 
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 

последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и 
спасување, на вработениот во општината и општинските буџетски корисници му се 
исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна плата во 
органот каде е вработен. 

Во случај на смрт на вработениот во општината и општинските буџетски 
корисници, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000 
денари. 

На вработениот во општината и општинските буџетски корисници, во случај 
на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување), 
му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари. 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно 
доставено барање во тековната, односно во наредната година. 

Сите исплати на горенаведените надоместоци се вршат врз основа на 
претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од 
страна на Градоначалникот на општината. 

Средствата за овие намени се планираат во буџетот на општината во 
Потпограма Д0-Градоначалник, потставка 413110 – Тековни резерви (разновидни 
расходи). 
 

Член 13 
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во 

општината и општинските буџетски корисници се исплаќа врз основа на  Законот 
за исплата на платите во Република Северна Македонија, а во буџетот на 
општината овие средства се планираат во Потпрограмата Д0 – Градоначалник, 
потставка 464940 – Трансфери при пензионирање. 

  
 
 

Член 14 
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на 

функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот 
за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со 
сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само 
во ограничени поединечни износи до 6.000 денари, каде задолжително мора да 
биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по 
соодветниот вид на расход. 
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Член 15 

Во буџетот на општината за финансирање на непланирани или помалку 
планирани расходи можат да се планираат средства како постојана и тековна 
резерва. 

Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно 
планираните средства во основниот буџет на општината. 

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите 
(постојана и тековна буџетска резерва), одлучува советот на општината, а ги 
извршува Градоначалникот.  

По исклучок на ставот (3) на овој член, за користење на средствата од 
резервите до износ најмногу до 50.000 ден. одлучува Градоначалникот. 

Градоначалникот на општината му поднесува на Советот на општината 
годишен извештај за користењето на средствата од резервите. 

 
Член 16 

 За средствата утврдени во програма Д – Градоначалник, потпрограма – Д0 – 
Градоначалник, за средствата утврдени во буџетот на општината на потставките : 
 463110 – трансфери до здруженија на граѓани; 
 463120 – трансфери до спортски клубови; 
 463160 – трансфери до хуманитарни организации и  
 463190 – останати трансфери до невладини организации, 
 464990 – други трансфери одлучува градоначалникот, но најмногу до 
износ од 30.000 денари.  

Член 17 
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 

потпрограми ги извршува градоначалникот на општината. 
 

Член 18 
Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите 

за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во 
буџетот на општината.  

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.  
Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и 

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

 
Член 19 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот 
износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а 
доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се 
врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им 
припаѓа на други органи. 

 
Член 20 

 Буџетот на Општина Аеродром се извршува од 01.01.2022 година до 
31.12.2022 година. 
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Член 21 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Аеродром”, а ќе се применува од 01.01.2022 година. 

 
 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/14 од 31.12.2021 година                                               Дејан Митески 
 
 
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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина 

Аеродром за 2023 година 
 

 
 

Се објавува Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина Аеродром за 
2023 година, претставник на основачот 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9253/1 од 31.12.2021 година 
 
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
                               Предлагач: Градоначалник на  
                                                 Општина Аеродром                                           

                         Доц. д-р Тимчо Муцунски 
 

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања 
- Одделение за буџетска  
координација                                                  
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БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 
 НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ   

ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  БУЏЕТОТ  НА  
ОПШТИНАТА  ЗА  2023  ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

декември 2021 година 
 

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15, 209/18 и “Службен весник на РСМ” бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), 
и член 24 од Статутот на Општина Аеродром (“Службен гласник на Општина 
Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019), Советот на општината на 
четвртата  седница одржана на 30.12.2021 година донесе 

 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
 

 Со овој Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина Аеродром 
за 2023 година се утврдуваат роковите и носителите на активностите за 
подготовка на буџетот. 
 

Член 2 
 

Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2023 
година се утврдени во следната табела: 
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ДАТУМ/ РОК БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ 
декември 2021 год. Советот на општината го донесува буџетскиот 

календар 
април 2022 год. Советот на општината разгледува развојни документи 

за 2023 година 
јуни-јули 2022 год. Градоначалникот подготвува општински буџетски 

циркулар со образложение за потребните средства 
до општинските буџетски  корисници 

јули-август 2022 год. Општинските буџетски корисници ги доставуваат 
предлог пресметките за наредната година со 
образложение за висината на износите по позиции 

август - септември 2022 
год.          

Секторот за финансии врши преговарање и 
анализирање на доставените предлог пресметки и ги 
одредува приоритетите и одредбите за новиот 
Предлог – буџет 

септември 2022 год. Разгледување на нови барања и предлози по кои 
одлучува и дава насоки Градоначалникот  

30 септември 2022 год. Министерот за финансии доставува буџетски 
циркулар со насоки за изготвување на Предлог 
буџетот за 2023 година 

октомври-ноември 2022 Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог - 
буџетот за 2023 год. подготвен од страна на Секторот 
за финасии на општината  

ноември - декември 2022 
год. 

а.Предлог-буџетот се доставува до Советот на 
општината  
б.Се објавува содржината на Предлог-буџетот и  се 
дава достапност на јавноста    
в.Се одржуваат јавни расправи 

декември 2022 год. До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од 
страна на градоначалникот  
Се води расправа во телата на Советот на општината 

до 31 декември 2022 год. Седница на Советот на општината за донесување на 
Буџетот за 2023 година 

 
 
 

Член 3  
 

Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на Општина Аеродром за 
2023 година се применува со денот на објавување во “Службен гласник на 
Општина Аеродром”.  

 
 
 

                Совет на Општина Аеродром 
                  Претседател, 

Дејан Митески          
Број 09-472/13 од 31.12.2021 година 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

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

изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  (објект на 
КП 1555/1 и КП 1555/3) 

 
  
   

Се објавува Одлука за утврдување бесправен  објект за кој  може да се 
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  (објект на 
КП 1555/1 и КП 1555/3), донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 
година. 

 
 

Број 08-9272/1 од 31.12.2021 година                                                ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

 
 
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 – пречистен текст („Службен гласник 
на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ 
број  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) 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 четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 
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 1555/1 и КП 1555/3) 
 
 
 

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

бесправен објект, УП1 1809 од 25.01.2016 година, а кое се однесува на објект  на 
КП 1555/1 и КП 1555/3, КО Кисела Вода 2 во ДУП, 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 
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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/усогласување на намените 
/ проширување на планскиот опфат. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Аеродром“. 

 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број  09-472/4 од 31.12.2021 година                                                        Дејан Митески 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за задолжување на  Секторот за комунални работи, 
урбанизам и заштита на животната средина, за преземање активности со цел 
регулирање на постапка за поставување на броила за електрична енергија на 

земјоделско земјште на подрачје на општина Аеродром 
   

Се објавува Одлука за задолжување на  Секторот за комунални работи, 
урбанизам и заштита на животната средина, за преземање активности со цел 
регулирање на постапка за поставување на броила за електрична енергија на 

земјоделско земјште на подрачје на општина Аеродром, донесена на четвртата 
седница одржана на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број08-9263/1 од 31.12.2021 година   
 
 

Врз основа на член 20 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 51а од  Закон за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 
17/08, 18/11, 42/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 
166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 161/19 и 178/21) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на 
Општина Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на ОА“ број 
20/201221/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на својата четврта 
седница, одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната    
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О Д Л У К А  
за задолжување на  Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита на 

животната средина, за преземање активности со цел регулирање на постапка за 
поставување на броила за електрична енергија на земјоделско земјште на 

подрачје на општина Аеродром 
 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се задолжува Секторот  за комунални работи, урбанизам и 

заштита на животната средина на Општина Аеродром, да ги преземе сите 
потребни активности со цел регулирање на постапка за поставување на броила за 
електрична енергија на земјоделско земјште на подрачје на општина Аеродром. 

 
Член 2 

Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина 
на Општина Аеродром, заради регулирање на постапката по поднесени барања 
од физички/правни лица, ке издава потврди за поставување на броила за 
електрична енергија на земјоделско земјште на подрачје на општина Аеродром, со 
цел поставување на пумпи за црпење на вода од бушотина-бунар за полевање на 
земјоделско земјиште. 

  
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на 
објавувањето  во „Службен гласник на Општина Аеродром“.    

 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број  09-472/17 од 31.12.2021 година                                                     Дејан Митески 
 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  

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

територија на Општина Аеродром во зимски услови услови за период на 2022 
година  

  
Се објавува Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на 
Општина Аеродром во зимски услови услови за период на 2022 година, донесена 

на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9262/1 од 31.12.2021 година 
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Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на 
Општина Аеродром во  зимски услови за периодот на 2022 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 
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врши по приоритет, на критичните точки и локални улици кои се во надлежност на 
Општина Аеродром. 
 
Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските 
услови при што оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини со 
голомразици и снежни врнежи ќе се врши првенствено на критичните точки и 
витални објекти и локални улици кои се во надлежност на Општина Аеродром, а 
потоа и на другите улици. 
 
Механизација, опрема, материјали и работна сила: 
 
- механизација и опрема:  

 
- механизација и опрема сопственост на Општина Аеродром: 

- 2 (два) камиони (IVECO) за чистење снег со нож и рикораспрскувач 
- 3 (три) возила „лада нива“ 
- 1 (едно) возило „пежо партнер“ 
- алат (лопати, копачи ) 
 

- механизација и опрема од договорна фирма за зимско одржување: 
- моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа над 4,5 т, 
- моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа од 0.9 до 

4,5 т, 
- мала машина со нож за чистење на тротоари од снег (бобкет), 
- градежна машина за утовар (скип), 
- камион за транспорт на снег од јавни површини 

 
- Работна сила:  

- Мобилна единица – задолжени 12 лица  
- Ангажирани сезонски работници 
 
Материјали за сезоната 2022 година 

 
- Индустриска сол 200 (двесте) тони 
( делува до - 6Ц степени Целзиусови)  
 
Материјалите ќе се складираат на пунктот на ул.Горноврановска бб и ќе се употребуваат 
согласно временските услови. 
 

Директните учесници вклучени во реализација на оваа Програма се: 
  
3-1. Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на 

Општина Аеродром  
-  Ќе ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;  
- организира редовна приправност со потребната опрема: алат, резервни длови 

и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за 
дејствување во зимски услови;  

- одговорните работници нa мобилната единица ги вршат потребните контакти 
со сите одговорни вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ja спроведуваат 
Програмата и даваат потребни информации за надлежните субјекти и граѓани;  

- презема потребни активности за спроведување на набавка на сол, 
обезбедување и складирање, како и растурање на сол и други материјали;  

- презема потребни активности за подготовка на возилата и другата потребна 
опрема за дејствување во зимски услови;  
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- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на 
индустриска сол за одстранување голомразицата од коловозните површини;  

- води целосна документација за зимската служба и изготвува распоред на лица 
за приправност;  

- ќе врши организација и распоред на ангажирани сезонски работници во 
Општина Аеродром со цел: отварање на пешачките премини, отварање на пешачките 
патеки по тротоарите и плочниците, целосно чистење на мостовите и чистење на 
празнење на снегот од уличните корпи.  

 
Снегот и мразот од тротоарите ке се собира на рабовите од тротоарите, а ако 

тротоарите се потесни од 1,5 м се собира на работ од коловозите при што се внимава да 
не се затрупуваат сливниците и да не се нарушува движењето на возилата и пешаците. 

.  
3-2. Други учесници вклучени во реализацијата на програмата 
 
- СВР – Сообракајна полиција ке го контролира и регулира сообракајот во 

новонастанатите состојби на сообракајниците и секогаш ке биде во непосредна врска со 
сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообракајниците..  

- ЕВН Македонија ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од 
надворешните ТТ уреди, инсталации и објекти.  

- Mакедонски телекомуникации ги превземаат потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните ТТ уреди, инсталации и телефонски говорници.  

- 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. Исчистениот снег 
се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен сообраќај. 
 
4.Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

Улица должина површина 
Приоритетна листа на улици : m` m² 
Регионален пат Горно- Долно Лисиче 3521 17605 
Долно Лисиче - крак кај ОУ Гоце Делчев 101 303 
ул.Димитар Туриманџовски 358 1790 
ул.Ѓ.А.Кун - населба Лисиче 688 3440 
ул.Горно Лисиче 1337 8022 
ул.Коста 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 
Македонски) 2365 14190 
Долно Лисиче - улица 2 1234 7404 
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5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на 

програмата 
Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се 

врши од средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром. 
За реализација на оваа програма потребно е да се обезбедат финансиски 

средства во следните износи:  
 - за набавка на индустриска сол ..........................     1.200.000,00 

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

применува по добиена согласност од Советот на Општина Аеродром. 
 

 
Претседател на Совет  

                                                                      на Општина Аеродром 
                                                                                                     Дејан Митески 

Број 09-472/16 од 31.12.2021 година 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

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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Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување 

бесправен  објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска 
документација (објект 1 на КП 3191/1) 

 
   

Се објавува Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување бесправен  
објект за кој  може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска 

документација (објект 1 на КП 3191/1), донесена на четвртата седница одржана на 
ден 30.12.2021 година. 

 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
Број 08-9271/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 

 
 

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 и 4/2019), 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, 
190/17), 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) и Барање број 18-286/1 од 03.02.2020 година,   
Советот на Општина Аеродром на чрѕбртата седница одржана на ден 30.12.2021 
година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за ставање вон сила на Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може да 

се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект 1 на КП 
3191/1) 

 
 

Член 1 
            Се става вон сила Одлуката за утврдување бесправен  објект за кој  може 
да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект 1 на КП 
3191/1), број 09-153/29 од 11.04.2016 година, објавена во (,,Службен гласник на 
Општина Аеродром“ број 5/2016). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила 8 ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Аеродром“. 

 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

                                                                                                     Дејан Митески 
Број 09-472/3 од 31.12.2021 година 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на ПРОГРАМА за активности на Општина Аеродром во областа на 

располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на 
Општина Аеродром за 2022 година 

 
 

  
Се објавува ПРОГРАМА 

за активности на Општина Аеродром во областа на располагање со градежно 
земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Аеродром за 2022 

година, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

Број 08-9254/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 
 
 
 

Врз основа на член 22 став1 точка 4 и член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот 
за локална самоуправа(„Службен весник на РМ“ број 05/02),  член 99 од Законот 
за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), Советот на Општина Аеродром на седницата 
одржана на 30.12.2021 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
 
 Вовед 
  Општ дел   

 Просторен опфат и предмет на програмата   
 Основи за изработка на програмата 

 - законски основ 
 - основен плански документи  

 Лица од проектниот тим за изработка на програмата 
 

 1. Цели на програмата  
 Општи цели на програмата  
 Конкретни цели на програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на програмата(групирани по 
урбанистички план)  

 листа на ГП што ќе бидат предмет на менаџирање на тоа нселенео 
место/локалитет 
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 графички прилог со обележани ГП што ќе бидат предмет на менаџирање на тоа 
нселенео место/локалитет 

 детален, табеларен преглед на ГП (групирани по предвидена активност) 
а)ГП што ќе бидат предмет на јавно наддавање 
б)ГП што ќе бидта предмет  на издавање  под долготраен закуп по пат на јавно 
наддавање 
В) ГП што ќе бидта предмет  на издавање  под краткотраен закуп по пат на јавно 
наддавање 
г) ГП што ќе бидта предмет  на давање  на коростење заради давање на концесија 
или ЈПП  
 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 
Програма   
 -Дефинирање на целна група за одделни групи на градежни парцели   
 -Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  
 -дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементазија на маркетинг 
стратегија 
 -дефимирање на временска рамка за имплеметнација на маркетинг стратегијата 
 - лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата  
4. Динамика на реализација на програмата  

 број на турнуси за објавување на оглас, врменски период за објавување  на 
огласите и распределба на ГП по турнуси 

 пропишување на услови за наддавање 
 лица задолжени за реализација на програмата 

5. Процена на финансиски приливи по основ  на реализација на Програмата 
(приходна страна на Програмата) 
6. Процена на финансиски средтва потребни за  реализација на Програмата 
(расходна страна на Програмата) 
 
7. Преодни и завршни одредби 
 
ОПШТ ДЕЛ 
 Со донесување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), градежното земјиште може да 
биде во сопственост на Република Северна Македонија, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, јавни претпријатија, акционерски друштва и други субјкти 
основани од Владата на РСМ и во сопственост на други домашни и странски физички и 
правни лица. 
 Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на 
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување 
на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје донесува советот. Сопственоста на општините им ги овозможува следните 
права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и 
отуѓување на градежното земјиште.  
 Со градежното земјиште сопственост на РСМ управува Владата на Република 
Македонија.  
 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото 
на користење Владата на РСМ може да го пренесе на општините.  
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 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што 
е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
 Градежното земјиште е добро од општ интерес за РСМ, а уредувањето на 
градежното земјиште е од јавен интерес. Градежното земјиште може да биде изградено и 
неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е 
изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на 
објектот во граници на градежната парцела. Уредено градежно земјиште е земјиште 
опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема 
изградено комунална инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација.   
 Градежна парцела е дел од градежно земјиште чиишто граници се утврдени со 
урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко-проектна 
документација, општ акт или проект за инфраструктура предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една 
или од повеќе катастарски парцели или од делови на катастарски парцели.  
 Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти 
не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост 
на градежното земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  
 Прометот со градежното земјиште е слободен.  
 Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, 
даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и 
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 
 
А)  Просторен опфат и предмет на програмата  
Предмет на програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на РСМ 
што се наоѓа на територијата на Општина Аеродром, дефинирана според 
територијалната организација на Република Македонија. 
  За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште 
потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите 
нумерички податоци за истото.  
 Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.  
 Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на РСМ да бидат ГП што се наоѓаат на територија 
на населени места и локалитети, согласно динамиката  на носење на нови урбанистички 
планови и измени  и дополнувања на урбанистичките планови од Уставен суд на РСМ. 
 
Б) Основи за изработка на програмата  

 Законски основ Закон за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 
05/02), Закон за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19)  

 Основни плански документи, други плански документи потребни за изработка на 
програмата се следните: 

 - ГУП на Град Скопје за плански период 2012-2022 година 
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 -Донесени детални урбанистички планови 
 -урбанистички планови за населени места 
 - урбанистички планови за вон населени места 
 -годишна програма за изработка на урбанистички планови 
 
В)Лица вклучени во изработка и реализација  на Програмата  

 Изработката на Програмата се врши преку општинската администрација -  Сектор 
за правни работи и имот и имот-правни работи и Сектор за урбанизам, заштита на 
жив.средина и комунални дејности 

 Реализацијата на Програмата ќе ја врши соодветна Комисија формирана од 
страна Градоначалникот во согласност со член 58 од Законот за градежно 
земјиште во соработка со остантите сектори и одделенија од општинската 
адмнистрација на Општина Аеродром 
 

1. Цели на програмата   
 Општи цели на програмата- Обезбедување на услови за социо-економски развој 

на општината, преку правење просторни услови за развој.  
 Конкретни цели на програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за домување и обавување 
на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на 
населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, 
обезбедување на подобри услови за живеење.  
 
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на програмата(групирани по 
населени места и по урбанистички план) 

 графички прилог со обележани ГП што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа 
населено место /локалитет, идентификувани со број на ГП 

 детален преглед на ГП (по населено место и по урбанистички план) 
 

а) ГП што ќе бидат предмет на јавно наддавање 
Табела со следните информации 

 број на ГП 
 вк.површина на ГП 
 намена на земјиште(основна класа) 
 намена на земјиштеот(опис) 
 броеви на КП во состав на ГП 
 површина за градба 
 бруто развиена површина 
 процент на изграденост 
 коефициент на искористеност на земјиштето 
 максимална дозволена висина 
 катност 
 почетна/утврдена цена по метар квадратен 
 вкупна почетна/утрвдена цена  

 
б)ГП што ќе бидат предмет  на издавање  под долготраен закуп по пат на јавно 
наддавање 
Табела со следните информации 

 број на ГП 
 вк.површина на ГП 
 намена на земјиште(основна класа) 
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 намена на земјиштеот(опис) 
 броеви на КП во состав на ГП 
 површина за градба 
 бруто развиена површина 
 процент на изграденост 
 коефициент на искористеност на земјиштето 
 максимална дозволена висина 
 катност 
 почетна/утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 
 вкупна почетна/утрвдена цена за годишна закупнина 
 времетраење на закупот 

 
В) ГП што ќе бидат предмет  на издавање  под краткотраен закуп по пат на јавно 
наддавање 
Табела со следните информации 

 број на ГП 
 вк.површина на ГП 
 намена на земјиште(основна класа) 
 намена на земјиштеот(опис) 
 броеви на КП во состав на ГП 
 површина за градба 
 бруто развиена површина 
 процент на изграденост 
 коефициент на искористеност на земјиштето 
 максимална дозволена висина 
 катност 
 почетна/утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 
 вкупна почетна/утрвдена цена за годишна закупнина 
 времетраење на закупот 

г) ГП што ќе бидат предмет  на давање  на коростење заради давање на концесија 
или ЈПП  
Табела со следните информации 

 број на ГП 
 вк.површина на ГП 
 намена на земјиште(основна класа) 
 намена на земјиштеот(опис) 
 броеви на КП во состав на ГП 
 површина за градба 
 бруто развиена површина 
 процент на изграденост 
 коефициент на искористеност на земјиштето 
 максимална дозволена висина 
 катност 
 осно за давање на земјиштето на користење(концесија или ЈПП) 
 заинтересирано правно лице (компанија) 
 предвидени услови за договор 

 
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 
Програма   
 -Дефинирање на целна група за одделни групи на градежни парцели   
 -Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  
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 -дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементазија на маркетинг 
стратегија 
 -дефимирање на временска рамка за имплеметнација на маркетинг стратегијата 
 - лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата  
Определувањето на маркетиг стратегијата започнува со дефинирање/претпостапување 
на заинтересираните страниза купување/изнајмување на одедени делови од градежно 
земјиште. Заитересираните страни се всушност потенцијални купувачи/изнајмувачи  на 
земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна група на активностите од 
маркетиг стратегијата. 
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде 
понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор 
е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 
коуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг 
пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повоќе 
аспекти, но главно од финансика моќ на општината. Како и да е,  маркетинг стратегијата 
треба да обезбеди испраќање на вистинската, навремена и прецизирана информација на 
востинската адреса. 
4. Динамика на реализација на програмата  

 ГП што ќе бидат предмет на јавна објава ќе бидат објавени во   турнуси или 
поединечно, согласно можностите и условите поврзани со донесување на 
урб.планови и расчистување на им-правните односи и друго. 

  пропишување на услови за наддавање 
Се пропишуваат следните параметри: висина на депозит за учество определување на 
интернет страна накоја ќе се врши наддавањето, определување  на условите за учество, 
пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во 
врска со наддавањето. 

  реализација на програмата -   соодветна Комисија формирана од страна 
Градоначалникот во согласност со член 58 од Законот за градежно земјиште во 
соработка со останатите сектори и одделенија од општинската адмнистрација на 
Општина Аеродром 
 

5. Процена на финансиски приливи по основ  на реализација на Програмата 
(приходна страна на Програмата) 
Процената на финсиските приливи се прави кумулативноза секое населено место 
одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони 
во тоа населено место или локалитет. 
Се очекува прилив на средства по оваа програма, од продажба на парцели со намени  А2, 
В1, В2, В4, Г3 и  Г4, во  приближна вредност од 35.560.796,00 денари,  под претпоставка 
на 100% реализација на  Програмата. 
 
6. Процена на финансиски средтва потребни за  реализација на Програмата 
(расходна страна на Програмата) 
Финансиските средтва потребни за  реализација на Програмата се сотојат од збир на 
проценети финансиски средтва потребни за реализирање на следните активности: 
 -трошоци по основ на администрирање на постапките за оттуѓување односно 

давање под закуп на градежното земјиште 
 -трошоци по основ на експропријација и одземање на корсиничко право 
 -трошоци по основ на купување градежно земјиштеод физички и правни лица и  
 -трошоци за промовирање, односно рекалмирање на градежните локации што ќе 

бидат предмет на оттуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште 
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7. Преодни и завршни одредби 
Табеларен прелед на градежни парцели за оттуѓување по пат на јавно наддавање за 2022 
година, Градоначалникот на општина Аеродром ќе предложи како измена и дополнување 
на Програмата, во период на 2022 година, согласно утврдени потреби, можностите и 
условите поврзани со донесување на урб.планови и расчистување на им-правните односи 
и друго. 
Програмата може да се менува и дополнува во иста постапка како што се донесува. 
За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Аеродром. 
Ова Програма влегува во сила наредиот ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на ОА, а ќе се применува во текот на 2022 година. 

                 
Претседател на Совет  

                                                                      на Општина Аеродром 
Број09-472/10 од 31.12.2021 година                                                        Дејан Митески 
 

 
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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските 

градинки на територија на општина Аеродром 
  

Се објавува Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските 
градинки на територија на општина Аеродром, донесена на четвртата седница 

одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

Број 08-9269/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 
 

 
 

Врз основа на член 8 и член 12  од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15 и 209/18),и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 
244/19, 53/21, 77/21 и 150/21  и член 81 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Општина Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 
01/2021), Советот на Општина Аеродром на својата четврта седница,  одржана на 
30.12.2021 година ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А  
за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на 

Општина Аеродром за 2022 година 
                                               

Член 1 
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 Со оваа Одлука  се пропишува методологијата за утврдување на 
критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за детските градинки на 
територија на Општина Аеродром. 

 
Член 2 

 Согласно Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, во Програмата V1- 
детски градинки, се врши финансирање на 2 ( две ) детските градинки на 
територија на Општина Аеродром. 

 
Член 3 

 Средствата утврдени во член 2 од оваа одлука наменски се распределуваат 
на детските градинки врз основа на податоците доставени од страна на детските 
градинки и нивните годишни финансиски планови. 
 

Член 4 
Критериуми за распределба на блок дотацијата по детските градинки се: 

‐ Вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2022 година од Министерството за 
образование и наука,  

‐ број на деца запишани во учебната 2021/2022 година (50%) 
‐ Финансиски средства за подмирување на основните комунални трошоци на 

годишно ниво. (50%)  
 
Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број 
на вработени, се минусираат од методологијата за распределба. 

 
Член 3 

 Согласно горенаведенти критериуми, се врши распределба на блок дотации 
по детските градинки, претставена во табела со податоци во апсолутен износ и 
проценти, која е составен дел на оваа Одлука. 
По исклучок може да се направи корекција во износот и процентот на блок 
дотацијата, односно зголемување / намалување на блок дотацијата на една детска 
градинка за сметка на друга детска градинка. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Аеродром.  
Претседател на совет 

на Општина Аеродром 
Дејан Митески 

Број 09-472/23 од 31.12.2021 година 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за утврдување на назив (име) на  отворено спортско/ 

фудбалско игралиште во Долно Лисиче, Општина Аеродром 
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Се објавува Одлука за утврдување на назив (име) на  отворено спортско/ 
фудбалско игралиште во Долно Лисиче, Општина Аеродром, донесена на 

четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 
 

Број 08-9257/1 од 31.12.2021 година                                                ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ број 05/02), член 61 став 1 и 2 од Законот за спортот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 
64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 
106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
244/19) чл.24 став 1 точка 37 од Статутот на ОА („Службен гласник на ОА“ 20/12, 
21/14, 23/14, 04/19), Советот на Општина Аеродром на чртвртата седница, 
одржана на ден 30.12.2021 година донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на назив (име) на  отворено спортско/ фудбалско игралиште во 

Долно Лисиче, Општина Аеродром 
 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува  назив – име на отворено спортско/ фудбалско 
игралиште,  сопственост на Општина Аеродром, кој се наоѓа во  Долно Лисиче, 
Општина Аеродром, Скопје на КП бр.97/10, КО Долно Лисиче. 

 
Член 2 

Називот-името на спортско игралиште  од член 1 ќе гласи: „Гоце 
Маркоски“. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во 
“Службен гласник на Општина Аеродром“. 

 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

                                                                                                     Дејан Митески 
Број 09-472/2 од 31.12.2021 година 

 
 

 
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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за остварување социјална и детска заштита и заштита 

и спасување во ОА за 2022 година  
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Се објавува Програма за остварување социјална и детска заштита и заштита и 
спасување во ОА за 2022 година, Општина Аеродром, донесена на четвртата 

седница одржана на ден 30.12.2021 година 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9268/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
 
Програмата за остварување социјална и детска заштита и заштита и 

спасување на граѓаните во Општина Аеродром за 2022 година има за цел 
подобрување на пристапот и квалитетот на социјалната и детската заштита и 
прецизирање на мерките и активностите кои општината ќе ги реализира во 2022 
година од областа на социјалната, детската заштита и заштита и спасување на 
граѓаните. 
 Со програмата се врши усогласување на социјалната и детската заштита 
која општината ја дава согласно нејзините надлежности утврдени во законските и 
подзаконските акти, а во рамки на можностите утврдени во Буџетот на Општина 
Аеродром за 2022 година, согласно потребите на граѓаните во социјален ризик и 
потребите на најмладата популација од подрачјето на Општина Аеродром. Исто 
така, согласно законски утврдените надлежности, а во рамки на можностите 
утврдени во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, Општина Аеродром ќе 
реализира активности кои се во интерес на граѓаните на Општина Аеродром во 
остварување на нивните права и обврски, како и нивна заштита и спасување од 
природни непогоди и други несреќи. 
 Програмата предвидува соработка со надлежното Министерство за труд и 
социјална политика, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје, 
Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, 
Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром, Црвен крст на Град Скопје, Град 
Скопје и општините во Град Скопје, граѓанскиот и приватниот сектор, меѓународни 
и невладините организации, како и други релевантни институции. 
 Оваа програма ќе се спроведува во 2022 година преку реализација на 
следните мерки и активности: 
 

I. Еднократна парична помош за семејства со новороденче на подрачјето на 
Општина Аеродром 

1. Цел 
Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична 

помош, да се придонесе за олеснување на трошоците на семејствата со 
новороденче на подрачјето на општината, што резултира со подигнување на 
јавната свест кај населението за значењето на семејството и благодетот од 
повеќедетното семејство и зголемување на бројот на новороденчињата на ниво на 
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Општина Аеродром и Град Скопје. 
 

    2. Корисници 
Корисници на еднократна парична помош за семејства со новороденче на 

подрачјето на Општина Аеродром, се претставниците на семејствата кои добиле 
новороденче односно посвоиле дете до една година во 2022  година и се жители 
на Општина Аеродром.  

 
3. Мерки 
Оваа активност ќе се реализира согласно Одлука за доделување на 

еднократна парична помош на семејствата со новороденче на подрачјето на 
Општина Аеродром во 2022 година. Висината на еднократниот паричен 
надоместок, за семејството со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром 
изнесува 8.000,00 денари, a средствата ќе се исплатуваат на трансакциска сметка 
на име на еден од родителите на новороденчето, која се доставува во прилог на 
барањето (образец). 

- поднесување на барање 

Претставник од семејството (родител на новороденчето) - примател  на 
еднократниот паричен надомест за новороденче, треба да поднесе барање за 
остварување на надоместот до архивата на Општина Аеродром, во тековната 
2022 година, а најдоцна до 31.03.2023 година. 

При поднесување, барателот пополнува соодветен образец, а во прилог на 
истиот доставува уредна докуменатција и тоа: 

- фотокопија од извод од матичната книга на родените (за новороденчето); 
- фотокопија од примерок од Решение за посвојување/адoпција (за посвоено 

дете); 
- фотокопија од важечкa личнa картa или патна исправа на еден од родителите 

од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Аеродром и 
      - фотокопија од трансакциска сметка на истиот родител (даночен обврзник) од 
кој е приложена копија од личната карта или патната исправа. 
 

4. Носител 
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 

социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе 
од страна на Општината Аеродром преку Сектор за образование, спорт, култура и 
заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, а во 
согласност со Одлуката за доделување на еднократна парична помош на 
семејствата со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром, донесена од 
страна на Советот на општината. 

 
5. Извори на средства 
Средствата за исплата на еднократна парична помош за семејства со 

новороденче на подрачјето на Општина Аеродром ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните потпрограми: 

-А0 – Совет на општината, Е0 – Општинска адмнистрација, Д0 – Градоначалник 
потставка 464990 – Други трансфери, 6.050.000,00 денари (Еднократна парична 
помош за секое новороденче од Општина Аеродром). 

 

II. Еднократна парична помош за отпремнина за пензионирање, смртен 
случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 63  

 
 

месеци, согласно одредбите од Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 
2022 година 
 

1. Цел 
Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, 

согласно одредбите на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2022 година 
и Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година е во 
законски рамки, општината да им излезе во пресрет на семејствата на лицата 
вработени во општината и општинските буџетски корисници, во случај на 
пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување 
подолго од шест месеци, со исплата на паричен износ во висина која е утврдена 
со горенаведениот закон. 

 
    2. Корисници 

Корисници на еднократната парична помош за отпремнина за пензионирање, 
смртен случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест 
месеци, се вработени во општината и општинските буџетски корисници и нивните 
семејства. 

 
3. Мерки 
Висината на еднократниот паричен надоместок за вработените во општината и 

буџетските корисници е утврден со Законот за извршување на Буџетот на РСМ и 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и се 
исплатува на трансакциска сметка на име на барателот/член на неговото 
семејство и тоа: 

-  во случај на заминување на работникот во пензија му се исплатува 
двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна 
нето-плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата;  

- за боледување подолго од шест месеци, една последна исплатена 
просечна плата во органот каде е вработен; 

- во случај на смрт на вработениот во општината и општинските буџетски 
корисници, на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од 
30.000 денари и  

- во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, 
деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени 
на издржување), му се исплаќа парична помош во износ од 15.000 денари.  

- поднесување на барање 

Вработениот во општината, буџетскиот корисник/претставник од нивните 
семејствата  - приматели на еднократниот паричен надоместок по еден од 
горенаведените основи, треба да поднесе барање за остварување на 
надоместокот, со уредна и комплетирана документација, од која е очигледно 
постоење на основот за исплата на паричната помош.  

 
4. Носител 
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 

социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2022 година ќе се спроведе 
од страна на Одделение за управување со човечки ресурси, Секторот за 
образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања. 

 
5. Извори на средства 
Средствата за исплата на еднократна парична помош за отпремнина за 

пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување 
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подолго од шест месеци ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 
2022 година и тоа од следните потпрограми: 

- Потпограма Д0 - Градоначалник, потставка 413110 – Тековни резерви, 
1.000.000,00 денари;  

- Потпрограма Д0 - Градоначалник, потставка 464940 – Трансфери при 
пензионирање, 1.500.000,00 денари. 

 
 
III. Соработка и поддршка на владини, невладини и хуманитарни 

организации и здруженија на граѓани со цел обезбедување на посебни мерки 
и услуги за социјална превенција и заштита на лица во социјален ризик и 
ранливи категории на граѓани 
 

1. Цел 
Основна цел на оваа активност е согласно можностите, а во рамки на 

надлежностите на општината од областа на социјалната заштита, утврдена во 
Законот на локална самоуправа, како и посебните законски и подзаконски акти во 
оваа област, да им излезе во пресрет на лицата во социјален ризик, кои имаат 
потреба од социјална заштита, превенција и помош. Согласно можностите 
општината технички, организациски и финансиски може да потпомага и да дава 
поддршка на активностите за обезбедување на посебни мерки и услуги за 
социјална превенција и заштита на лица во социјален ризик, жители на 
општината. 

 
     2. Корисници 

Корисници на мерки и услуги за социјална превенција и заштита се сите 
жители на општината кои се изложени во текот на животот на социјален ризик по 
здравјето, староста, невработеноста, сиромаштијата и ризици од друг вид на 
социјална исклученост. 

 
3. Мерки 
Видовите на мерки и услуги за социјална заштита и превенција на лицата во 

социјален ризик, ќе се утврдуваат врз основа на потребите на целните групи кои 
се опфатени, како и во согласност со стратешките приоритети на општината.  

Согласно потребите на целните групи активностите за социјална превенција и 
заштита во тековната 2022 година ќе се реализараат преку: 

- Организирање на активности за остварување на социјална грижа и 
подобрување на квалитетот на живеење, подобрување на општата 
социјална и здравствена состојба на лицата во социјален ризик, ранливите 
категории на граѓани, како и сите жители на општината,  

- Збогатување на формите на општествено вклучување, како и работно 
ангажирање на лицата во социјален ризик и ранливите категории на граѓани 
во соработка со други институции од јавниот и приватниот сектор, 
меѓународни, хуманитарни и невладини организации и здруженија на 
граѓани (во 2022 година ќе продолжи реализација на програмата 
Општинско-корисна работа во соработка со УНДП и АВРСМ за работно 
ангажирање на социјално ранливи категории на граѓани (долгорочно 
невработени лица, приматели на постојана и социјална парична помош, 
самохрани родители и др.) како помагатели на старите лица со скратено 
работно време),  

- Реализација на програми и активности организирани и наменети за лица во 
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социјален ризик и ранливи категории на граѓани во соработка со други 
институции од јавниот и приватниот сектор, меѓународни, хуманитарни и 
невладини организации и здруженија на граѓани,  

- Организирање едукативни трибини, работилници и обуки за социјална 
превенција и информирање на населението и на стручните кадри во 
детските градинки и основните училишта на подрачјето на општината во 
врска со социјалните ризици и социјалната исклученост. 

Средствата за овие мерки и активности ќе се реализираат по доставено 
барање или по објавен јавен повик согласно расположливите средства во Буџетот 
на Општина Аеродром. 

 
4. Носител 
Овие активности ќе ги спроведува Општина Аеродром преку Секторот за 

образование, спорт, култура и заштита, Секторот за финансиски прашања и 
Одделение за работи на Советот на Општина Аеродром. 

 
5. Извори на средства 
Средствата за поддршка на организациите и здруженијата ќе се обезбедат од 

Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

-А0 – Совет на општината, потставка 463110 – трансфери до здруженија на 
граѓани, 1.000.000,00 денари (Поддршка на здруженија на граѓани), 

-А0 – Совет на општината, потставка 425990 – други договорни услуги, 
100.000,00 денари (пренесени 9.000,00 од 2021 од Н1-основно образование за 
исплата надомест за месец декември 2021)( Надомест за ангажирање на 
помагатели на стари лица ОКР), 

-А0 – Совет на општината, потставка 463160 – трансфер до хуманитарни 
организации, 100.000,00 денари (Поддршка на хуманитарни организации – 
Црвен крст). 

 

IV. Еднократна парична помош за физички лица и семејства во социјален 
ризик, жители на Општина Аеродром по поднесени барања до Советот на 
Општина Аеродром 
 

1. Цел 

Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична 
помош да се помогне и подобри материјалната состојбата на физичките лица и 
семејствата во социјален ризик кои се жители на општината, со цел намалување 
на нивните трошоци за живот.  

 
2. Корисници 

Корисници на еднократна парична помош за физички лица и семејства, жители 
на Општина Аеродром се физички лица и претставници на семејства во социјален 
ризик жители на Општина Аеродром кои во тековната година (2022) поднеле 
барање за еднократна парична помош до Советот на Општина Аеродром.  

 
3. Мерки 
При поднесување на барањето до Општина Аеродром, кон барањето треба да се приложи 

соодветна документација од која се гледа основот на барањето и податоци за барателот – име и 

презиме, адреса на барателот и трансакциска сметка. Еднократна парична помош ќе се 
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исплатуваат по доставените барање се до исцрпување на средствата во Буџетот на Општина 

Аеродром. 

По поднесените барања ќе одлучува Комисија за буџет, финансирање и 
локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром, која соодветните 
заклучоци по барањата, со предлог за основаност и висина на помош, ќе ги 
достави до Советот на Општина Аеродром заради натамошно одлучување. 
Советот на Општина Аеродром со посебна одлука, ќе утврди доделување на 
парична помош согласно Заклучоците на Комисијата за Буџет, финансирање и 
локален економски развој и согласно расположливите средства во Буџетот на 
општинатa. При одредување на висината на паричната помош по поединечните 
барања, Комисијата ќе одлучува согласно Правилник со критериуми за 
доделување донации и спонзорства, бр. 09-85/15 од 01.03.2018 година. 

  Еднократниот паричен надоместок, за физичките лица и семејствата на 
подрачјето на Општина Аеродром, се исплатува на трансакциска сметка на име на 
физичкото лице кое го доставило барањето и чија трансакциска сметка е 
доставена во прилог на барањето. 

 
4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на делот од 
програмата за социјална и детска заштита  на Општина Аеродром за 2022 година, 
ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку Одделението за работи 
на Советот на Општина Аеродром и Секторот за финансиски прашања на 
Општина Аеродром. 

 
5. Извори на средства 

Средствата за исплата на еднократна парична помош за физички лица и 
семејства во социјален ризик, жители на Општина Аеродром, ќе се обезбедат од 
Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

-А0 – Совет на општината, потставка 464990 – Други трансфери, 1.000.000,00 
денари (Еднократен паричен надомест за лица од социјално ранливи категории). 

 

V. Еднократна парична помош заради претрпена природна непогода и друга 
несреќа со трајни последици на подрачјето на Општина Аеродром 
 

1. Цел 

Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична 
помош да се придонесе за олеснување на состојбата во која се наоѓаат физичките 
лица и семејствата кои претрпеле природна непогода и друга несреќа со трајни 
последици, односно намалување на нивните трошоци на подрачјето на општината 
на ниво на Општина Аеродром.  

 
2. Корисници 

Корисници на еднократна парична помош за случаи на елементарни непогоди и 
други несреќи на подрачјето на Општина Аеродром, се претставниците на 
семејствата на кои во тековната година (2022) претрпеле природна непогода или 
епидемија и кои се жители на Општина Аеродром, односно чии објект кој претрпел 
елементарна непогода се наоѓа на територијата на Општина Аеродром.  

 
3. Мерки 

При поднесување на барањето до Општина Аеродром, кон кое треба да се 
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приложи соодветна документација од која се гледа основот на барањето и тоа: 
копии од записници од надлежни органи за претрпена природна непогода (пожар, 
поплава, земјотрес) и податоци за барателот – име и презиме, адреса на 
барател/оштетен објект, трансакциска сметка, со коишто ќе ја потврдат 
претрпената елементарна непогода или друга несреќа.   

По поднесените барања ќе одлучува Комисија за буџет, финансирање и 
локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром, која соодветните 
заклучоци по барањата, со предлог за основаност и висина на помош, ќе ги 
достави до Советот на Општина Аеродром заради натамошно одлучување. 
Советот на Општина Аеродром со поединечни одлуки, ќе утврди доделување на 
парична помош согласно Заклучоците на Комисијата за Буџет, финансирање и 
локален економски развој и согласно расположливите средства во Буџетот на 
општината. При одредување на висината на паричната помош по поединечните 
барања, Комисијата ќе одлучува, ценејќи го степенот на оштетеност прикажан во 
доставената документација и водејќи се од начелото на еднаков пристап и 
обезбедување на сразмерен надоместок во однос на претрпената штета. 

  Еднократниот паричен надоместок, за физичките лица и семејствата на 
подрачјето на Општина Аеродром, се исплатува на трансакциска сметка на име на 
физичкото лице кое претрпело природна непогода или епидемија, која се 
доставува во прилог на барањето. 

За барањата за кои не постои можност за доделување на парична помош, 
Општина Аеродром ќе согледа можност за преземање на мерки во насока на 
обезбедување: помош во натура, друг вид на помош (ослободување од обврска за 
задолжителни давачки/парични обврски кон општината, во соработка со други 
институции, останати активности за полесно справување со последиците од 
претрпената штета).  

 
4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
социјална и детска заштита и заштита и спасување  во Општина Аеродром за 2022 
година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку надлежните 
сектори, а во согласност со Правилникот за начинот и условите за остварување на 
еднократна парична помош заради претрпена природна непогода и друга несреќа 
со трајни последици, донесен од страна на Советот на Општина Аеродром 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 02/2018 година). 

 
5. Извори на средства 

Средствата за исплата на еднократна парична помош за физички лица и 
семејства на подрачјето на Општина Аеродром, ќе се обезбедат согласно 
расположливите средства во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година. 
 
 
VI. Детска заштита: јавни установи – детски градинки 
 

Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за 
остварување на социјалната и детската заштита за 2022 година на Општина 
Аеродром, а согласно своите надлежности, Општина Аеродром им овозможува на 
децата од предучилишна возраст да го остваруваат правото на згрижување и 
воспитување во јавните установи – детски градинки, кои се под нејзина 
надлежност и тоа ЈУДГ „Буба Мара“ и ЈДГОА „Срничка“. 
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1. Цел 
Согласно расположливите средства во Буџетот на општината за 2022 година, 

општината како основач на јавните установи за згрижување на децата финансиски 
ќе потпомага во тековното работење и одржување на објектите на градинките со 
цел унапредување на нивната работа, подобрување на условите во истите и 
обезбедување квалитетен процес за згрижување и воспитание на децата.  

 
      2. Корисници 

Корисници ќе бидат децата и вработените во детските градинки на територија 
на Општина Аеродром. 

 
3. Мерки 
Согласно целта за подобрување на условите во детските градинки и 

обезбедување квалитетен воспитно-образовен процес за децата, Општина 
Аеродром оваа година, како и претходните години ќе оствари континуирана 
соработка со градинките и тоа во однос на: 

- следење и финансиска поддршка за подобрување на условите, тековното 
работење, одржување и обезбедување на детските градинки (во 2022 
година ќе се реализираат активности за обезбедување на објектите на 
детските градинки и тековно одржување на објектите и ќе се одобрат 
дополнителни средства за тековно работење на детските градинки односно 
за централно греење, течни горива, наставно-образовни помагала и за 
одржување на хигиена),  

- проширување на капацитетите на детските градинки со изградба, доградба 
и надградба на објектите на детските градинки (во 2022 година ќе продолжи 
изградбата на објект Црвенкапа при ЈДГОА „Срничка“, ќе се изработат и ќе 
се ревидираат проекти за изградба на 2 нови објекти на детските градинки и 
ќе се изработат геодетски елаборати за геодетски работи за посебни 
намени, нумерички податоци за детските градинки), 

- следење и анализа на состојбата со бројот на запишани деца и давање 
согласнот за запишување на поголем број на деца во групите од законски 
предвидениот број, а по претходно одобрување од Комисиите за прием на 
деца во објектите на детските градинки (по доставено барање од детските 
градинки, Општинската комисија ќе изготви записници за извршен увид во 
фактичата состојба по однос на бројот на децата во групите во детските 
градинки, а потоа Советот ќе донесе Одлуки за давање согласност за 
вклучување на поголем број деца во групите во детските градинки), 

- следење на состојбата со бројот и видот на вработените лица, барање 
согласности за вработување од МТСП и финансиска поддршка за 
привремени вработувања (како и претходните години во 2022 година 
општината ќе обезбеди дополнителни средства за тековно работење на 
детските градинки односно за привремени вработувања и други договорни 
услуги со цел надополнување на потребниот кадарот за непречено 
одвивање на воспитно-згрижувачкиот процес), 

- разгледување и давање забелешки во однос на годишните програми и 
извештаи за работата на детските градинки и нивно предлагање до Советот 
на општината за усвојување. 

Средствата за горенаведените мерки ќе се реализираат од Буџетот на 
општината преку трансфери на пари и спроведување на постапки за јавни 
набавки. 
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4. Носител 
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 

социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе 
од страна на Општина Аеродром, преку надлежните сектори. 

 
5. Извори на средства 
Средствата за реализација на горенаведените активности ќе се обезбедат од 

Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година и тоа од следните потпрограми: 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 421210 – централно греење, 

2.000.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 421240 – течни горива, 

1.000.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 423610 – наставно-

образовни помагала, 2.000.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 423710 – средства за 

одржување хигиена, 2.200.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 427110 – привремени 

вработувања, 6.000.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 425990 – други договорни 

услуги, 500.000,00 денари; 
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 424220 – услуги за 

обезбедување на објекти, 2.150.000,00 денари (пренесени 905.000,00 
денари од 2021 година); 

- Потпрограма ВА – капитални расходи за детски градинки, потставка 
482920 – изградба на други објекти 5.000.000,00 денари (пренесени 
56.000.000,00 денари од 2021 година за изградба на објект Црвенкапа);  

- Потпрограма ВА – капитални расходи за детски градинки, потставка 
482940 – надзор на изградба, 100.000,00 денари (пренесени 850.000,00 
денари од 2021 година); 

- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 424210 - одржување на 
згради, 6.000.000,00 денари (пренесени 1.000.000,00 денари од 2021 
година); 

- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 425980 - надзор на 
одржување на изградба, 120.000,00 денари; 

- Потпрограма ВA – капитални расходи за детски градинки, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти, 
4.850.000,00 денари (изработка и ревизија на проекти за изградба на 2 
нови објекти на детските градинки и изработка на геодетски елаборати за 
геодетски работи за посебни намени, нумерички податоци за детски 
градинки). 

 
 
VII. Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра 
 

1. Цел 

Активностите и мерките кои ќе бидат спроведени во 2022 година ќе бидат 
согласно законите и подзаконските акти и прописи, насочени кон намалување на 
ризиците од несреќи, а во интерес на граѓаните на Општина Аеродром во 
остварување на нивните права и обврски, обезбедување услови за мирен и 
безбеден просперитет, како и нивна заштита и спасување од природни непогоди и 
други несреќи.  

 
2. Корисници 
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Корисници на бенефитите од овие активности и мерки ќе бидат жителите на 
Општина Аеродром, како и вработените во Општина Аеродром, урбаните и 
месните заедници, детските градинки и основните училишта преку вклучување во 
активности за заштита од пожари и посета на соодветна обука и стручни 
предавања за противпожарна заштита. 

 
3. Мерки 

Мерките на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на 
граѓаните и материјалните добра за 2022 година ќе бидат насочени кон: 

- Заштита  и  спасување  на  луѓето  и  материјалните  добра  од  природни  непогоди  и  други 
несреќи, пожари во населените места, шуми и отворени простори,  собраќајни несреќи и 
други опасности, 

- Заштита  и  спасување  на  луѓето,  животната  средина,  материјалните  добра,  природните 
богатства,  животинскиот  и  растителниот  свет  и  културното  наследство  од  природни 
непогоди и други несреќи во мирновремени, вонредни, воени и други состојби, 

- Создавање услови и можности за организирано остварување и реализирање на заштитата 
и спасувањето на луѓето и матријалните добра, 

- Обезбедување  на  услови  за  навремено  известување  за  опасноста,  благовремено 
откривање и елементирање на причините за настанувањето и ублажување, локализирање 
и елиминирање на  опасноста, 

- Обезбедување  на  услови  и  можности  за  соодветна  организација,  опременост  и 
координација на  силите  за заштита и  спасување за  справување со опасностите со кои ќе 
биде зафатена општината. 

Заради организирано спроведување и извршување на задачите за заштита и 
спасување предвидено е опремување на Општинскиот штаб и универзалната 
просторна единица за заштита и спасување на територијата на Општина 
Аеродром со материјално технички средства. 

Исто така, согласно законските и подзаконските прописи Општина Аеродром ќе 
реализира превентивни мерки и активности за заштита од пожари, стручни 
предавања и обуки на вработените во Општина Аеродром, урбаните и месните 
заедници, детските градинки и основните училишта. 

Согласно Законот за заштита и спасување, единиците на локална самоуправа 
должни се да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и 
експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожар и 
противпожарни апарати. Во 2022 година, како и претходните години ќе бидат 
обезбедени финансиски средства за редовен сервис и одржување на 
противпожарните апарати и хидрантска мрежа во Општина Аеродром,  урбаните и 
месни заедници. 

 
4. Носител 

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на делот на 
програмата за заштита и спасување на граѓаните на Општина Аеродром за 2022 
година, ќе се спроведуваат од страна на Општината Аеродром преку надлежните 
одделенија и сектори, а во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, 
Центарот за управување со кризи, Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром и 
други надлежни институции. 

 
5. Извори на средства 

Средствата за опремување на Општинскиот штаб и универзалната просторна 
единица за заштита и спасување на територијата на Општина Аеродром со 
материјално технички средства, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром 
за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 
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-Е0 – Општинска администрација, потставка 423990-други материјали, 
189.500,00 денари (пренесени средства од 2021 година за опремување на 
општински штаб и универзалната просторна единица за заштита и спасување на 
територијата на Општина Аеродром со материјално технички средства). 

Напомена: По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на 
општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности 
во текот на целата 2022 година. 
 
 

Претседател на Совет  
на Општина Аеродром  

Број 09-472/22 од 31.12.2021 година                                                      Дејан Митески 
 
 

 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за јавни работи на Општина Аеродром за 2022 година  
   

Се објавува Програма за јавни работи на Општина Аеродром за 2022 година, 
донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9264/1 од 31.12.2021 година 
 

 
П Р О Г Р А М А     З А     Ј А В Н И      Р А Б О Т И 

на територија на општина Aеродром за периодот на 2022 година 
 

1. Цел на Програмата 
2. Обем, видови, динамика и ниво на одржување 
3. Организациска поставеност и обврски на учесниците 
4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни 

работи 
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 чистотата на јавните површини, 
одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територија на 
Општина Аеродром, одржување на локалните улици, патишта, јавни пешачки 
површини и тротоари  во зимски услови  на подрачјето на Општина Аеродром и 
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сл. активности, и тоа преку:  
- одредување на видот и обемот на работите  
- 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 

вршење на работите зависи од: 
- Густината на населението на делови на Општината, 
- Фреквенција на луѓе и моторни возила, 
- Вид и број на јавни, станбени, деловни и инфраструктурни објекти   
 
 3. Организациска поставеност и обврски на учесниците  
Одделението за комунална работи и заштита на животната средина на 

Општина Аеродром е носител на работите и активностите кои се однесуваат на 
севкупното организирање и функционирање на работите предвидени со оваа 
Програма. За таа цел Општината ќе ангажира вршители на јавни работи, кои под 
директна организација и надзор од одговорните лица за работа на терен (реонски 
инженери) од Одделението ќе ги извршуваат поставените работни задачи по 
одделни реони. Општина Аеродром ќе остварува потребна соработка и со Градот 
Скопје и јавните претпријатија основани од Градот, при појавена зголемена 
потреба од вршење на работите. 

Дополнително Општина Аеродром ќе склучи Договори за јавни набавки на 
услуги со фирми - економски оператори за изнајмување на механизација за 
чистење и чистење на смет од јавни површини на територија на Општина 
Аеродром, зимско одржување на улици, паркинзи и јавни пешачки површини на 
територија на Општина Аеродром, чистење на отпад (диви депонии и друг отпад) 
на територија на Општина Аеродром кои во координација со одговорните лица од 
одделението за комунални работи и заштита на животната средина ќе извршуваат 
активности за навремено и ефикасно одржување на јавни зелени површини, 
чистење на смет од јавни површини, чистење на отпад и чистење и одржување на 
улици, паркинзи и јавни пешачки површини во зимски услови . 

Обврски на ангажираните работници ќе бидат: одржувањето на чистотата 
на јавните површини (чистење на смет, празнење на уличните корпи за отпадоци, 
чистење на суви лисја, гранки и сл), одржувањето на зеленилото на јавните 
површини и парковите на територија на Општина Аеродром (косење трева, 
поткастрување гранки и сл.),  одржување на локалните улици,  патишта, јавни 
пешачки површини и тротоари во зимски услови на подрачјето на Општина 
Аеродром (чистење на пешачките премини, пешачките патеки, плочници  и 
тротоари, целосно чистење на мостовите, чистење на снег од уличните клупи и 
корпи за одпадоци) и сл. 

 
 

Механизација, опрема, материјали и работна сила: 
 

- механизација и опрема сопственост на Општина Аеродром:  
   - 2 (два) камиони (IVECO) за чистење снег со нож и рикораспрскувач 
   - 2 (два) камиони (PEUGEOT) за собирање суви лисја, гранки и сл. 
   - 3 (три) возила Лада Нива 
   - 1 (едно) возило Пежо Партнер 
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   - 2 (две) компактни возила (Green Machines) за метење и дезинфекција на јавни 
сообраќајни површини 
   - 9 (девет) рачни машини ( Green Machines) за чистење и дезинфекција на јавни 
пешачки површини 
   - алат (лопати, метли, колички, пили, струшки, копачи, канти и сл.) 
   - 6 косилки за трева (тракторки), 12 робусни тревокосачки (за висока трева), 17 
тримери, 16 дувалки, 3 телескопски пили, 
   - заштитна опрема, облека и обувки 
- механизација и опрема од договорна фирма за зимско одржување: 
   - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа над 4,5 т, 
   - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа од 0.9 до 4,5 т, 
   - мала машина со нож за чистење на тротоари од снег (бобкет), 
   - градежна машина за утовар (скип), 
   - камион за транспорт на снег од јавни површини 
- механизација и опрема од договорна фирма за чистење на смет: 
   - специјално возило за собирање на смет од јавни пешачки површини 
   - моторно возило – цистерна за миење на улици со капацитет на цистерна од 
над 8 м3 
- механизација и опрема од договорна фирма за чистење на отпад( депонии 
и др. отпад): 
    - комбинирана машина утоварач-ровокопач 
    - мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 0,3м3 до 0,5м3 
    - мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 2,5м3 до 3,5м3 
    - камион кипер со зафатнина на сандак мин 10м3 
    - камион кипер со зафатнина на сандак од 3,5м3 до 5м3 
- Работна сила:  
    - Мобилна единица за зимско одржување - задолжени 15 лица,  
    - Ангажирани сезонски работници, 
    - Работници од договорни фирми за чистење на снег  

 
    4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни 
работи 
 
 Изборот на вршителите на јавни работи ќе се врши со постапка за избор, 
согласно член 83, член 84 и член 85 од Закон за вработувањето и осигурување во 
случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997; 
25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008; 
161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 44/2014; 
113/2014; 56/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 27/2016; 119/2016; 21/2018 и 
113/2018;124/2019;103/2021)  
 За таа цел Градоначалникот ќе формира комисија за спроведување на 
постапка за избор на кандидати, врз основа на претходно спроведен јавен оглас.  

Основни критериуми врз основа на кои ќе одлучува Комисијата се:  
- невработени лица пријавени во Агенцијата за вработување на Република 

Македонија (корисници на паричен надоместок ќе имаат предност), 
- Работоспособни, 
- претходно работно ангажирање во областа ќе се смета како предност 
  

 Бројот на вршителите на јавни работи, периодот за кој би се ангажирале 
истите, начинот како и висината на надоместокот за извршените работи ќе бидат 
регулирани со одлука на Советот на Општина Аеродром.   
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          5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на 
програмата 

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се 
врши од средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром за 2022 
година, во програмата Ј за комунални дејности, Ј8 потпрограма (други 
комунални услуги), подпрограма Ј7 (одржување и користење на паркови и 
заленило)  и  потпрограма Ј6 (одржување и заштита на локални патишта, 
улици и регулирање на режим на сообраќајот). 

За реализација на оваа програма ќе се обезбедат финансиски средства за 
набавка на алат и ситен инвентар, заштитна опрема, обувки, униформи, набавка, 
поправка и одржување на машини за одржување на јавни зелени површини, 
надоместоци за ангажираните работници и сл. 

  
        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. 
 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/18 од 31.12.2021 година                                                       Дејан Митески 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за задолжување на Раководителот на 

Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина 
Аеродром, за преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон 
вршителите на јавни работи во Општина Аеродром 
 
Се објавува Одлука за задолжување на Раководителот на Одделението за 
комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром, за 
преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите 
на јавни работи во Општина Аеродром, донесена на четвртата седница одржана 
на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9259/1 од 31.12.2021 година 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 1 точка 4 в.в. со член 24 став 1 
точка 37 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина 
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Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19), Советот на Општина Аеродром 
на својата четврта седница, одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната    

 
ОДЛУКА 

за задолжување на Раководителот на Одделението за комунални работи и  
заштита на животната средина на Општина Аеродром, за преземање активности  

со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите на јавни работи во  
Општина Аеродром  

 
Член 1  

Со оваа Одлука се задолжува и овластува Раководителот на Одделението 
за комунални работи  на Општина Аеродром, да ги преземе сите потребни 
активности со цел регулирање на договорните обврски кон вршителите на јавни 
работи во Општина Аеродром, кои ја одржуваат јавната чистота на подрачје на 
општината. 
 

Член 2 
 Со цел регулирање на договорните обврски за 2022 година, ќе се склучат 
договори со вкупно 100 вршителите на јавни работи во Општина Аеродром. 
Висина на нето месечен надоместок на ангажираните лица ќе изнесува 16.500,00  
денари (шеснаесетилјадиипетстотини) денари кои ја одржуваат јавната чистота на 
подрачје на општината. Координаторите, лицата кои работат на машини за 
косење, лицата кои работат со специјални машини за метење на улици ќе добијат  
додаток на плата во висина од 1.500,00 денари (илјадаипетстотини) денари за 
период во кој ги обавуваат наведените работи, на начин и под услови утврдени со 
Програмата за јавни работи на територијата на Општина Аеродром за периодот на 
2022 година. Вршителите на јавни работи ќе бидат осигурани од повреди и 
инвалидност и истото ќе биде на товар на општината. 
 Во случај на откажување на договорот, од страна на вршителите на јавни 
работи, Раководителот на Одделението за комунални работи, може да склучи 
договор со друго лице, до пополнување на бројот на вршителите на јавни работи 
од став 1 на овој член.  
 
           Начинот и постапката за избор на вршителите на јавни работи за 2022 
година, е уреден во Програмата за јавни работи на ОА за 2022 година и истата 
предвидува спроведување на јавен оглас.  
 
 Со ангажираните вршители на јавни работи со кои општината има склучено 
Договор, ќе се склучат Анекси  за продолжување на постојните договори. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  во 
„Службен гласник на Општина Аеродром“. 

Претседател на Совет 
Дејан Митески 

Број 09-472/24 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина 
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за 

работа на 
Советот на Општина Аеродром за 2022 година 

 
Се објавува Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за 

работа на 
Советот на Општина Аеродром за 2022 година 

, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9258/1 од 31.12.2021 година 
 

 
Врз основа на член 34 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст 

(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19), 
член 106 и член 125 од Деловникот на Општина Аеродром (“Службен гласник на 
Општина Аеродром” број 01/06 и 19/2012), Советот на Општина Аеродром на 
четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на 

Советот на Општина Аеродром за 2022 година 
 
 

член 1 
 Со оваа Одлука се формира Комисија за изработка на Програма за работа 
на Советот на Општина Аеродром за 2022 година. 
 

член 2 
 Комисијата има задача да изработи Програма за работа на Советот на 
Општина Аеродром за 2022 година и да му ја предложи на Советот на усвојување. 
 

член 3 
 Комисијата се состои од претседател и четири члена. 
 

член 4 
 За претседател на Комисијата се избира Милка Тримчевска. 
 За членови на Комисијата се избираат:   

- Бошко Петковски,  
- Марија Тодоровска,  
- Васе Канзуров и  
- Вангелина Мојаноска 

 
член 5 

 Комисијата е од времен карактер и престанува со работа со извршувањето 
на задачата заради која е формирана, односно со изработка на Програмата за 
работа на Советот на Општина Аеродром за 2021 година. 
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член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Аеродром”. 

 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број09-472/6 од 31.12.2021 година                                                          Дејан Митески 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за доделување еднократна парична помош на 

семејствата со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром  во 2022 година  
 

Се објавува Одлука за доделување еднократна парична помош на семејствата со 
новороденче на подрачјето на Општина Аеродром  во 2022 година, донесена на 

четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9255/1 од 31.12.021 година 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 в.в со член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02) и Програмата 
за остварување социјална и детска заштита и заштита и спасување во Општина 
Аеродром за 2021 година („Службен гласник на Општина Аеродром” бр.21/21) 
Советот на Општина Аеродром на својата четврта седница одржана на 30.12.2021 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче на 
подрачјето на Општина Аеродром  во 2022 година  

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува доделувањето на еднократна парична помош на 
семејствата со новороденче, кои се со живеалиште на подрачјето на Општина 
Аеродром.   
 

Член 2 
  На секое семејство кое во 2022 година добило новороденче или посвоило 
дете до една година, ќе му биде доделена еднократна парична помош во износ од 
8.000,00 денари, согласно условите утврдени Програмата за остварување 
социјална и детска заштита и заштита и спасување во Општина Аеродром за 2022 
година.    
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Член 3 
Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено 

барање од страна на семејствата, до архивата на Општина Аерoдром, со уредно 
приложена документација во прилог со која ќе се потврди раѓањето на 
новороденчето односно посвојувањето на детето, сродството со новороденчето 
(родителството), територијалната припадност (живеалиштето) на подрачјето на 
Општина Аеродром и трансакциска сметка на име на еден на родителите 
(подносител на барањето).  

Раѓањето на новороденчето и сродството ќе се потврдат со приложување на 
фотокопија од Извод од матичната книга на родените за новороденчето, а за 
посвоено дете потребно е да се приложи и фотокопија од Решение за 
посвојување/адаптација. 
Територијалната припадност (живеалиштето) на подрачјето на Општина 
Аеродром, ќе се потврди со приложување на фотокопија од важечка лична карта 
или патна исправа на еден од  родителите, а за исплата на средствата потребно е 
да се приложи фотокопија од активна трансакциска сметка на истиот родител 
(даночен обврзник) од кој е приложена копија од личната карта или патната 
исправа. 

 
Член 4 

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина 
Аеродром, поточно од програмите А0 – Совет; Е0 – Општинска Администрација и 
Д0 – Градоначалник, потставка 464990 - Други трансфери.  
 

Член 5 
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Аеродром“. 
 
 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/11 од 31.12.2021 година                                                       Дејан Митески 
 

 
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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за исплата на финансиски средства за општо-корисна 

работа во рамки на проект –„Социјални услуги на лица во трето доба“ 
 

Се објавува Одлука за исплата на финансиски средства за општо-корисна работа 
во рамки на проект –„Социјални услуги на лица во трето доба“, донесена на 

четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
Број 08-9267/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), 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, 04/19) и Договори број 08-5530/1 и  број 08-5530/2 
од 04.08.2021 година, Советот на Општина Аеродром на својата четврта седница 
одржана на ден 30.12.2021 година, донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за исплата на финансиски средства за општо-корисна работа во рамки на проект –
„Социјални услуги на лица во трето доба“ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за исплата на финансиски средства за 

општо-корисна работа во рамки на проект –„Социјални услуги на лица во трето 
доба“, согласно склучен Договор за спроведување на општо-корисна работа 
помеѓу АВРСМ и Општина Аеродром, во рамки на проектот „Креирање на 
можности за работа за сите“, поддржан од УНДП. 

 
Член 2 

Средствата во вкупен износ од 45.000 (четириесетипетилјади) денари, за 
вкупно 5 ангажирани лица,  ке се исплатат од Програма А0, потставка 425990-
други договорни услуги. 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од од денот на објавување во 

“Службен гласник на Општина Аеродром“. 
                                                                                                                       

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/21 од 31.12.2021 година                                                       Дејан Митески 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за распределба на блок дотација наменета за 

основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2021 година 
 

Се објавува Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните 
училишта на територија на Општина Аеродром за 2021 година, донесена на 

четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
Број 08-9275/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 
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Врз основа на член 8 и член 12  од Законот за финансирање на единиците 

на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15 и 209/18), и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 
244/19, 53/21, 77/21 и 150/21  и член 81 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Општина Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 
01/2021), Советот на Општина Аеродром на својата четврта седница,  одржана на 
30.12.2021 година ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А  
за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на 

територија на Општина Аеродром за 2021 година 
                                               

Член 1 
 Со оваа Одлука  се пропишува методологијата за утврдување на 
критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта 
на територија на Општина Аеродром. 

 
Член 2 

 Согласно Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, во Програмата Н1  
– основно образование, се врши финансирање на сите 8 ( осум ) основни 
училишта на територија на Општина Аеродром. 

 
Член 3 

 Средствата утврдени во член 2 од оваа одлука наменски се распределуваат 
на секое основно училиште врз основа на податоците доставени од страна на 
општинските основни училишта и нивните годишни финансиски планови. 

Член 4 
Критериуми за распределба на блок дотацијата по основните училишта се: 

‐ Вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2022 година од Министерството за 
образование и наука, 

‐ број на ученици запишани во учебната 2021/2022 година (50%) 
‐ Финансиски средства за подмирување на основните комунални трошоци на 

годишно ниво. (50%) 
 
Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број 
на вработени, се минусираат од методологијата за распределба. 

Член 3 
 Согласно горенаведенти критериуми, се врши распределба на блок дотации 
по основни училишта, претставена во табела со податоци во апсолутен износ и 
проценти, која е составен дел на оваа Одлука. 
По исклучок може да се направи корекција во износот и процентот на блок 
дотацијата, односно зголемување / намалување на блок дотацијата на едно 
основно училиште за сметка на друго основно училиште. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Аеродром.  
 

Претседател на совет 
на Општина Аеродром 

Дејан Митески 
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Број 09-472/26 од 31.12.2021 година 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма за работа на одделението за инспекциски работи 

на ОА за 2022 година 
 
 

Се објавува Пограма за работа на одделението за инспекциски работи на ОА за 
2022 година, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

Број 08-9276/1 од 31.12.2021 година                                              Тимчо Муцунски 
 
 

ПРОГРАМА 
за работа на одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром 

за период од 01.01.2022 год.до 31.12.2022. год 
 

Во согласност со Законот за инспекциски надзор (Службен весник на 
Република Северна СМ бр.102/19) се донесува Годишниот план за работа на 
Одделението за инспекциски работи во врска со извршувањето на инспекциските 
работи од надлежност на Општина Аеродром за периодот од 01.01.2022 заклучно 
со 31.12.2022 година. 

 
 Во Годишниот план-програма се презентирани активностите на 
Одделението за инспекциски работи кои ќе бидат преземени со цел исполнување 
на законските надлежности за вршење на инспекциски надзор во сите области на 
инспекцискиот надзор од надлежност на Општина Аеродром како во однос на 
постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и 
дополнувања на поединечните закони. 

 
Одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром во својот состав  

има  7 /седум / инспектори од кои (3 /три / Советник овластен инспектор), (3 /три/ 
Помлад соработник-помлад комунален инспектор), 1/еден/ Соработник-помошник 
градежен инспектор и 4 /четири/ Самостоен референт-комунален редар, со кои 
раководи Виш инспектор- раководител на одделението,  кои покриваат различни 
области и тоа: 

 
1. Градежна инспекција  
1. 1 Советник овластен градежен инспектор -1/еден/ Советник-овластен 
градежен инспектор 
1.2 Соработник-помошник градежен инспектор – 1 /еден/ Соработник-
помошник градежен инспектор 
 
2. Комунална инспекција  
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2.1 Комунални инспектори -  3/три/ Помлад соработник-помлад 
комунален инспектор 
2.2 Комунални редари – 4 /четири/ комунални редари 
 
3. Инспектор за домување – 1 /еден/ Советник-овластен инспектор за 

домување 
4. Животна средина – 1/еден/ Советник-овластен инспектор за животна 

средина 
 
 Потребните услови за исполнување на Годишниот план се дадени за секоја 
инспекција пооделно, согласно со нивните потреби и согледувањата од 
досегашното работење. 
 

Финансиските средства за спроведување на надлежностите на 
инспекторите се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година во 
Програмата Ф2,Р1 И Е0. 
За реализација на Годишниот план ќе биде изготвен Годишен извештај, а согласно 
со Законот за инспекциски надзор ќе бидат изготвувани и месечни оперативни 
планови кои според процедурата за инспекциски надзор ОА-ПР-ИН-01 за следење 
на незаконски дејствија и ОА-РУ-ИН-01работно упаство за увид на терен. 

 
Со овој план-програма се планираат месечни планови за активности на 

инспекторите и редарите преку редовен, вонреден и контролен инспекциски 
надзор кои преставуваат основ за примена на инспекциските мерки во согласност 
со законите како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки од 
страна на граѓаните.  

Од тука, планираните активности поделени се во една временска рамка со 
што ќе се овозможи реализирање на истите во текот на целата календарска 
година. 

 
1. Градежен инспекција 
1.1.Советник -овластен градежен инспектор 
 

Работните активности на овластениот градежен инспектор во текот на 2022 
година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на 
следните законски и подзаконски акти: 
 

Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 
и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 
279/20) 

 Закон за инспекциски надзор(„Службен весник на Република Северна 
Македонија “ бр. 102/19); 

 Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 124/15 и 129/15 ).  

 
Во предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на 

законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. 
 
Советник-овластен градежен инспектор врши инспекциски надзор над 

градби од втора категорија, како што се: 
- градби наменети за основно и средно образование; 
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- градби од областа на културата; 
- градби за потребите на органите на општините, општините во 

градот Скопје; 
-  индустриски и зелени зони основани од општините, општините во 

градот Скопје и градбите во овие зони; 
- градби наменети за примарна и секундарна заштита; 
- градби за потребите на верските заедници; 
- индустриски градби; 
- стопански градби; 
- деловни градби; 
- станбено-деловни градби; 
- градби за индивидуално домување предвидени со урбанистичко-

планска документација за градби од посебен интерес  
- викенд куќи; 
- градби за колективно домување; 
- градби за потребите на агроберзи; 
- трговски центри; 
- хотели; 
- рекреативни центри; 
- градби за научно-истражувачка дејност; 
- катни гаражи; 
- пазари; 
- општински патишта; 
- придружно услужни објекти на општински патишта и улици 

утврдени со закон; 
- елетронски комуникациски мрежи и средства; 
- термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1МB; 
- ветерници; 
- градби за производство на електрична енергија од обновливи 

извори со капацитет до 1MW; 
- далноводи со напонско ниво до 35 КB; 
- трафостаници со напонско ниво до 35КВ; 
- складишта за нафтени деривати,придоден гас и ТНГ со капацитет 

на складирање до 1 000 тони; 
- секундарна гасоводна мрежа; 
- секундарна топловодна мрежа; 
- трамвајски пруги; 
- градби за противпожарна заштита; 
- градби за ветеринарна заштита; 
- детски градинки; 
- градби во подрајче на национални паркови и парк шуми; 
- градби за сепарација на материјали за производство на бетон; 
- бетонски бази; 
- асфалтни бази; 
- локални водоснабдителни и канализациски системи со системи за 

прочистување; 
- градби кои се во функција на заштита и промоција на природното 

наследство (информативни центри); 
- депонии за инертен отпад (градежен шут) и депонии за неопсен 

отпад; 
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- објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад; 
- рудници и градби за потребите на рудници; 
- автокампови и градби за потребите на автокампови; 
- објекти за зкладирање,третман и/или преработка на отпад; 
- меѓуградски автобуски станици; 
- зоолошки градини; 
- стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи; 
- системи за наводнување и одводнување; 
- базени на ниво на теренот за јавна употреба; 
- јавни паркови; 
- јавни паркиралишта; 
- ски-лифтови. 

 
Советник-овластен градежен инспектор врши инспекциски надзор над 

градби за кои не е потребно одобрение за градење: 
- мерни станици за заштита на медиумите на животната средина;  
- привремени градби наменети за истражувачки дејности (градби за 

вршење истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за 
ветер, сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) кога постои одлука 
на надлежен орган, за периодот од најмногу три години, по кој период 
треба да се отстранат;  

- градби во функција на градобијна одбрана и градба за 
сигнализација во воздушниот сообраќај;  

- -некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и 
користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис;  

- споменици, спомен обележја и склуптури; 
- гробници и споменици на гробни места во рамките на гробиштата 

утврдени со урбанистички план; 
- градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лица со 

инвалидност до и во градбата; 
- гробница и споменици на гробни места во рамките на гробиштата 

утврдени со урбанистички план;  
- градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лица со 

инвалидност до и во градбата;  
- при вградување и замена на опрема во градба која е во употреба 

заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се 
менува намената на градбата и просторијата во која е сместена 
опремата, нити се менуваат општите услови за заштита и спасување 
предвидени со основниот проект за градбата -телекомуникациска 
опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во функција на 
заштита на градбата од кражби, заштита и спасување;  

- огради 
- електронска комуникакциска опрема за пренос на слика, говор и 

други податоци која се поставува на објекти за кои е издадено 
одобрение за употреба; 

- рекламни паноа кои се поставуваат на објекти ; 
- потпорни ѕидови; 
- помошни градби кои се во функација на објект за домување или 

друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража 
со бруто развиена површина до 50м2, остава, септичка јама и 
слично);  

- базени на ниво на терен за индивидуална употреба;  
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- настрешница во функција на објект; 
- отички кабли; 
- привремени градби за потребите на Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони кои се градат во рамките на технолошките 
индустриски развојни зони; 

- отворени и затворени спортски игралишта; 
- спортски сали со бруто развиена површина до 1500м2; 
- мерни и разводни ормари за електрична енергија и 

нисконапонските кабли; 
- опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни 

железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување 
на сообраќајот на постојни железнички пруги и  

- -електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на 
сообраќајот на постојни улици. 

- рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти за 
кои е издадено одбрение за употреба. 

 
 Советник-овластен градежен инспектор во рамките на надлежностите има 
право да врши инспекциски надзор:  

- во текот на изградбата; 
- изградба на објект кога во него се врши пренамена на 

конструктивните елементи во поглед на нивната механичка 
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и пренамена од 
станбен во деловен простор и обратно.  

- спроведува едукација на лица или субјект каде што ќе утврди 
сторена неправилност. 

- води дневник за преземаните активности 
  

Со оваа Програма се планираат месечни активности нa овластениот 
градежен инспектор  преку редовен, вонреден и контролен инспекциски надзор 
како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки од страна на 
физички и правни лица.  

 
Јануари-Декември 2022 

Редовен инспекциски надзор  во Одделението за урбанизам и комунални дејности 
над издадени одобренија за градба. 
Вонреден инспекциски надзор над објектите кои се градат со одобрение за градба 
Постапување на поднесени барања/пријави/претставки од страна на физички и 
правни лица 
Контролен надзор кај субјектите кои беа опфатени со редовен надзор. 
Контролен надзор на цела територија на Општина Аеродром 
Извршување на донесени акти 

 
Инспекцискиот надзор го врши еден  Советник-овластен градежен инспектор 

на цела територија на Општина Аеродром. 
 
1.2 Соработник-помошник градежен инспектор 
Работните активности на Соработник-помошник градежен инспектор во 

текот на 2022 година ќе се засноваат на oбезбедување на помош и поддршка на 
одделението за инспекциски работи со цел спроведувањето на законите, 
подзаконските акти и прописите на Општината во областа на градежништвото: 
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Јануари – Декември 2022 
- извршува наједноставни  работи и задачи кои се вршат во одделението во кое е 

распореден, а кои се однесуваат на вршењето на инспекциски надзор од областа на 
градењето врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на 
одделението;  

- води евиденција  на бесправно изградените објекти на  подрачјето на единицата на 
локална самоуправа, 

-  помага при отстранување на објекти изградени спротивно на законските и 
подзаконските прописи; 

- во вршење на инспекцискиот надзор има право да врши контрола во текот на 
изградбата на објекти согласно закон, инспекциски преглед на градба кога во неа се 
врши пренамена со реконструкција на конструктивните елементи во поглед на нивната  
механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита;  

- врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени. 
 

2. Комунална инспекција 
 
2.1Помлад соработник-помлад комунален инспектор – 3/три/ 
помлади комунални инспектори 

Работните активности на Помлад соработник-помлад комунален инспектор 
во текот на 2022 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над 
примената на следните законски и подзаконски акти:             

 Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 130/10, 
23/11,53/11,80/12,163/201344/2015,147/2015 , 31/2016 и Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 122/21)  
 

 Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна 
Македонија  бр. 102/19)  

 Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 124/15 ,129/15). 

 Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни 
води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 
103/08,17/11, 54/11,163/2013,10/2015,147/2015 и 31/2016) 

 Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 86/08,156/10, 53/11,163/2013,152/2015и 31/2016)  

 Закон за комунални дејности (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.95/12, 163/13,42/14, 44/15,147/15 ,31/16, 64/18 и Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 302/20 ) 
 

 Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на 
законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од 
горенаведените законски и подзаконски акти произлегуват надлежностите по кои 
комуналните инспектори во текот на 2022 година вршат  контрола и тоа на:  

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, 
отпадоци 
од растенија, песок и други отпадоци освен на местата определени за таа 
намена, 
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на 
дејности 
покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од 
општината, 
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- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, 
живина 
и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена, 
- колење на кокошки и друга живина и животни, 
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти, 
- истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во 
канали, 
реки и езера, 
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично, освен за места 
определени за таа намена, 
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, 
- чување и напасување на крупен добиток и живина, 
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, освен за 
места 
определени за таа намена, 
- поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети, 
- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината, 
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за 
собирање 
смет, 
- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови на 
садови за 
собирање на смет, 
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа, во двор, 
- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет 
надвор од 
определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена, 
- плукање или секнење нос на јавни површини, 
- лепење на плакати на кое било јавно место, освен за места определени за 
таа 
намена и 
- вршење на физиолошки потреби. 
 
Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането: 
 
- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен  
шут), освен за места определени за таа намена, 
- палење, закопување и уништување на смет, 
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, сено, отпад или 
слични материјали без претходна подготовка и поклопување на 
материјалите со поклопец, 
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од 
стоваришта или градилишта со валкани тркала, 
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски 
работи, 
- палење и уништување на садовите за собирање смет, 
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, 
опрема на детски игралишта), 

 
Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште 

сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на 
општината,забрането е: 
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- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), 
оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од 
растенија, песок и други отпадоци,  
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на 
дејности,  
- палење, закопување и уништување на смет,  
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, 
живина и птици,  
- колење на кокошки и друга живина и животни,  
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично,  
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, 
нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки,  
- чување и напасување на крупен добиток и живина,  
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи,  
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски 
работи,  
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за 
собирање смет,  
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа,  
- плукање или секнење нос и  
- вршење на физиолошки потреби. 
 

            Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до ефикасни 
законски решенија, со што би се зголемиле надлежностите на Советник-овластен 
комунален инспектор, бидејќи сегашните законски и подзаконски акти, цениме 
дека имаат одредени недоречености и не се целосно ефикасни. 

 
Работните активности на Помлад соработник-помлад комунален инспектор 

во текот на 2022 година ќе се засноваат и на oбезбедување на помош и подршка 
на одделението за инспекциски работи со цел спроведувањето на законите, 
подзаконските акти и прописите на општината во областа комуналната инспекција: 

 
Јануари – Декември 2022 

- извршува наједноставни работи и задачи кои се вршат во одделението во кое е 
распореден, а кои се однесуваат на вршењето на инспекциски надзор од областа на 
комуналните дејности врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на 
одделението;  

- помага при организирање, изнесување и транспортирање на комуналниот и друг вид 
неопасен смет;  

- помага при вршење инспекциски надзор согласно Законот за комуналните дејности и 
други подзаконски акти од таа област;  

-  помага при вршењето на контрола во областа на комуналната дејност на подрачјето 
на Општината; 

- поднесува пријави за покренување прекршочна постапка;  
- постапува по барања на граѓаните;  
- помага при вршење анализи за одредени состојби со хигиената во Општината  
 

2.3  Самостоен референт-комунален редар 
Работните активности на  Самостоен референт-комунален редарво текот на 

2022 година ќе се засноваат на вршење над примената на следните законски и 
подзаконски акти:         
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 Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10,23/11,53/11,80/12,163/13,44/15,147/15, 31/16 и 
Службен весник на Република Северна Македонија бр. 122/21)  

 Закон за комунални дејности (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр.95/12, 163/13,42/14, 44/15,147/15, 31/16 и 64/18  и Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 302/20 ) 

 
Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на 

законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од 
горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат  работите кои ги врши 
Самостоен референт-комунален редар во координација со комуналниот инспектор 
, во текот на 2020 година: 

 
- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, 
отпадоци 
од растенија, песок и други отпадоци освен на местата определени за таа 
намена, 
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на 
дејности 
покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од 
општината, 
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, 
живина 
и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена, 
- колење на кокошки и друга живина и животни, 
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти, 
- истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во 
канали, 
реки и езера, 
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично, освен за места 
определени за таа намена, 
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, 
- чување и напасување на крупен добиток и живина, 
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, освен за 
места 
определени за таа намена, 
- поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети, 
- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината, 
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за 
собирање 
смет, 
- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови на 
садови за 
собирање на смет, 
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа, во двор, 
- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет 
надвор од 
определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена, 
- плукање или секнење нос на јавни површини, 
- лепење на плакати на кое било јавно место, освен за места определени за 
таа 
намена и 
- вршење на физиолошки потреби. 
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Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането: 
- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен  
шут), освен за места определени за таа намена, 
- палење, закопување и уништување на смет, 
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, сено, отпад или 
слични материјали без претходна подготовка и поклопување на 
материјалите со поклопец, 
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од 
стоваришта или градилишта со валкани тркала, 
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски 
работи, 
- палење и уништување на садовите за собирање смет, 
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, 
опрема на детски игралишта), 
 

Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште 
сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на 
општината,забрането е: 

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), 
оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од 
растенија, песок и други отпадоци,  
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на 
дејности,  
- палење, закопување и уништување на смет,  
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, 
живина и птици,  
- колење на кокошки и друга живина и животни,  
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично,  
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, 
нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки,  
- чување и напасување на крупен добиток и живина,  
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи,  
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски 
работи,  
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за 
собирање смет,  
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа,  
-плукање или секнење нос и  
- вршење на физиолошки потреби. 

 
Јануари – Декември 2022 

- Контрола на целата територија на Општина Аеродром 
- Редовна координација со Раководителот и Советник-овластените 

комунални инспектори за поефикасно извршување на работните 
задачи. 

- Спроведување на Законот за јавната чистота и подобрување на 
хигиената, а со тоа и условите за живот на граѓаните на Општина 
Аеродром. 

 
За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во 

надлежност на редарите , контрола  вршат 3/три/Самостоен референт-комунален 
редар. 
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3. Инспектор за домување 

Работните активности на Советник-овластен инспектор за домување во 
текот на 2022година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над 
примената на следните законски и подзаконски акти: 

 Закон за домување („Службен весник на Република Македонија “ бр. 99/09, 
57/10, 36/11,54/11 , 13/12 ,55/13, 163/13,42/14,199/2014,146/2015, 31/2016, 
64/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 302/20 ) 

 Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна 
Македонија  бр. 102/19,); 

 Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 124/15 ,129/15).  

 
Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на 

законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од 
горенаведените законски и подзаконски акти произлегуват работите кои ги врши 
Советник- овластен инспектор за домување во текот на 2022 година и тоа: 
 

Јануари – Декември 2022 
- утврдуваат дали се обезбедува редовна на станбениот објект во 

согласност со овој закон и подзаконските прописи, односно со 
нормите за домување во станбени објекти, како и тоа дали се 
обезбедени условите за  ефикасно управување со станбените објекти 

- проверка на сите документи поврзани за управување на станбената 
зградата 

- контрола на управители или заедници на сопственици согласно 
одредбите од овој закон 

- постапување на поднесени барања/пријави/претставки од страна на 
физички и правни лица 

 
Со оваа Програма се планираат месечни активности нa Советник-

овластенинспектор за домување преку редовен, вонреден и контролен 
инспекциски надзор како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки 
од страна на физички и правни лица.  
 

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во 
надлежност на Советник-овластен инспектор за домување, надзор врши  еден 
Советник-овластен инспектор за домување. 
 
4.  Инспектор за животна средина 

Работните активности на Инспекторот за животна средина во текот на 2022 
година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на 
следните законски и подзаконски акти: 

 Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна 
Македонија  бр. 102/19) 

 Закон за снадбување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води („Службен весник на Република Македонија “ 
бр.68/04,28/06,103/08,17/11, 54/11,163/13,10/15,147/15 ,31/16 и  
Службен весник на Република Северна Македонија бр. 21/21) 

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Северна  Македонија “ бр. 215/21) 
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 Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија 
“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 
93/13, 187/13,42/14,44/15;129/15,192/15, 39/16 и 99/18.) 

 Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на 
Република Македонија “ 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12,163/13 
10/2015 , 146/15 и Службен весник на Република Северна Македонија 
бр. 151/21 ) 

 Закон за заштита од  бучава во животната средина („Службен весник 
на Република Македонија “ бр.79/07, 124/10, 47/11,163/13 , 146/2015 и 
Службен весник на Република Северна Македонија бр.  151/21). 

 Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на  Република Северна Македонија “  
бр.176/21) 

 Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 38/05 и 110/08 , 51/11,129/15).  

 
Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на 

законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од 
горенаведените законски и подзаконски акти произлегуват работите кои ги врши 
Советник-овластен инспектор за заштита на животната срединаво текот на 2022 
година и тоа: 

- да утврди дали е изработен елаборат за заштита на животната 
средина  

- да нареди спроведување на мерките утврдени во елаборатот и да 
го утврди временскиот рок за спроведување на мерката  

- да утврди дали се врши мониторинг во согласност со условите 
содржани во Б-интегрираната еколошка дозвола  

- да утврди дали на изготвувачот му се доставуваат потребните 
податоци за изготвување и одржување на Регистарот на загадувачки 
материи и супстанции и нивните карактеристики  

- да утврди дали е поднесено барање и/или дали инсталацијата има 
Б- интегрирана еколошка дозвола  

- да изврши увид и контрола дали операциите во инсталацијата се 
спроведуваат согласно со условите утврдени во B-интегрираната 
еколошка дозвола  

- да утврди дали е добиена дозвола за усогласување со оперативен 
план за продолжување, односно отпочнување на работата на 
инсталацијата до исполнување на условите за добивање на Б-
интегрирана еколошка дозвола и да изврши увид и контрола дали 
активностите во инсталацијата се спроведуваат согласно со условите 
утврдени во дозволата и оперативниот план  

- да утврди дали е доставено барањето за добивање дозвола за 
усогласување со оперативен план во пропишаниот рок, кога се работи 
за инсталација за која се издава Б-интегрирана еколошка дозвола  

- да утврди дали емисиите на супстанциите определни во дозволата 
за усогласување се испуштаат согласно со определените гранични 
вредности  

- да изврши увид и контрола во начинот на спроведување на 
одделните фази од оперативните планови и утврди дали се 
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спроведуваат во утврдените рокови за реализација на дозволите за 
усогласување, за инсталациите со Б- интегрирана еколошка дозвола  

- да утврди дали емисиите на супстанциите определни во дозволата 
за усогласување се испуштаат согласно со определените гранични 
вредности  

- да утврди дали е поднесено известување за реализацијата на 
оперативните планови и исполнувањето на обврските од 
оперативниот план заради добивање на интегрирана еколошка 
дозвола и дали е тоа сторено во определениот рок  

- да утврди дали е доставено известувањето до надлежниот орган во 
определениот рок  

- да утврди дали се изработени и/или доставени внатрешни планови 
за вонредни состојби до општината и до градот Скопје  

- да утврдува и други состојби заради обезбедување на 
спроведување на овој и друг закон. 

 
- има право да врши надзор над примената на мерките за заштита на 

почвата од загадување и пренамена и тоа дали: 
  се преземени марки за спречување на загадувањето на почвата со 

испуштања на моторни масла од возилата и/или нафтени деривати 
и/или течности кои содржат нафтени деривати во почвата (сервиси за 
миење возила, други сервиси за возила и слично), 

  се преземени соодветни мерки во случај на пречекорување на 
загадувањето и 

  утврдува и други состојби од негова надлежност. 
- При вршењето на надзорот на спроведувањето на мерките на 

заштита од непријатна миризба, овластениот инспектор за животна 
средина има право да врши надзор над примената на мерките за 
заштита од непријатна миризба, и тоа дали: 

 - се преземаат мерки за заштита од непријатна миризба во просторијата и 
околината каде што престојува и се движи човекот, 
 - угостителската и туристичката дејност се врши на начин на кој се 

обезбедува спречување на ширење на непријатна миризба во околината, 
 - дали се отстрануваат работите и се спречуваат активностите кои 

предизвикуваат непријатна миризба и 
 - утврдува и други состојби од негова надлежност 
- испушта цврсти материи во канализациониот систем од индустриски 
капацитети; 
- испушта урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е 
поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од комунални 
септички 
јами и отпад во канализациониот систем; 
- испушта отпадни материи и води кои ги оштетуваат ѕидовите на 
канализациониот систем; 
- спушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и 
експлозивни материи во канализациониот систем; 
- испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во 
системот на атмосферската канализација, односно испушта 
атмосферски 
води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и 
индустриски отпадни води и 
- испушта индустриски отпадни води во канализациониот систем без 
претходно извршено потребно пречистување согласно интегрирана 
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дозвола која се дава согласно со закон. 
- да вршат увид и да утврдат дали отпадот од пакување кој не е 
комунален 
отпад се остава или предава како комунален отпад на места означени 
за 
собирање и селектирање на комунален отпад  
- да врши увид и контрола и да утврди дали крајниот корисник 
постапува со 
отпадот од пакување согласно со одредбите за постапување со отпад  
- да врши увид и контрола и да утврди дали за спроведување на 
обврските од 
на овој закон производителот, производителот на пакување и трговецот 
имаат обезбедено простор и опрема за селективно собирање на 
отпадот од пакување доколку имаат продажен простор поголем од 200 
м2  
- да врши увид и контрола и да утврди дали правното лице за 
постапување со 
отпад од пакување постапува согласно со договорот  
- врши увид дали се исполнети условите за заштита и подобрување на 
квалитетот на амбиентниот воздух содржани во Б интегрираната 
еколошка 
дозвола, односно дозволата за усогласување со оперативниот 
план  
- врши контрола и увид дали има инсталирано и дали се одржуваат во 
исправна состојба мерните инструменти за следење на емисиите  
- утврди дали е запазена процедурата за начинот и честотата на 
мерења 
на емисиите, односно пресметување на количината на емисии и 
начинот на 
водењето на дневник  
- утврди дали се доставуваат податоци од емисиите до надлежниот 
орган 
- врши контрола и увид дали се исполнети условите со кои се спречува, 
намалува или контролира негативното влијание врз квалитетот на 
амбиентниот воздух на инсталации за кои не е предвидено издавање на 
интегрирани еколошки дозволи  
- да врши контрола над примената на мерките за заштита од бучава од 
инсталации со Б-интегрирана еколошка дозвола и во другите објекти 
утврдени согласно со Законот за животната средина, и тоа дали: 

 операторот на изворот на бучава има обезбедено услови бучавата да 
биде сведена во пропишаните гранични вредности, 

 се намалила бучавата, во случаите кога престанале околностите под 
кои 
било појавено повисоко ниво на бучава во пропишаните гранични 
вредности и 

 операторот на изворот на бучавата ги презел сите предвидени технички, 
технолошки и други мерки за доведување на бучавата во пропишаните 
гранични вредности за опремата, технолошките процеси, градби, 
постројки и инсталација во подрачјата и местата за престојување на 
луѓето; 
-да утврди дали правното и физичкото лице ги презело сите 
предвидени 
технички, технолоши и други мерки и ги исполнило предвидените 
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стандарди за доведување на бучавата во рамките на пропишаните 
гранични вредности за опремата и технолошките процеси што ги 
употребува, како и за подрачјата и местата за престојување на луѓето 
кои 
се во исклучителна надлежност на општината и градот Скопје; 
-да утврди дали се почитуваат граничните вредности на нивото на 
бучава од изворите на бучава кои се во исклучителна надлежност на 
општината 
-да утврди дали правните и физички лица ги презеле мерките за 
заштита 
од бучава  
-да утврди дали се исполнуваат условите за заштита од бучава 
предизвикана од постројките, опремата, инсталациите и уредите кои се 
употребуваат на отворен простор  
-да утврди дали бучавата предизвикана од други самостојни звучни 
извори е во рамките на граничните вредности на ниво на бучава  
- да вршат увид и контрола и да утврдат дали отпадните батерии и 
акумулатори се оставаат на места кои не се означени за таа намена  
- да вршат увид и да утврдат дали колективниот постапувач и/или 
самостојниот 
постапувач го организира одделното собирање на отпадните батерии и 
акумулатори на подрачјето на општината, на општината во градот 
Скопје и на 
градот Скопје преку воспоставување на собирни места и центри и 
обезбедуваат 
редовно собирање на отпадните батерии и акумулатори од собирните 
места и центри согласно со склучените договори . 

 
Јануари – Декември 2022 

- Редовен инспекциски надзор над спроведување на законите и 
прописите донесени врз основа на законите 

- Вонреден инспекциски надзор и постапување на поднесени 
барања/пријави/претставки од страна на физички и правни лица 

- Контролен надзор по истекот на рокот определен во инспекцискиот 
акт  

- Конторлен надзор на целата територина на Општина Аеродром 
 

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во 
надлежност на Советник-овластен инспектор за заштита на животната средина, 
надзор врши  еденСоветник-овластен инспектор за заштита на животната средина. 

 
 Инспекцискиот надзор претставува континуиран процес. 

 За вршењето на инспекцискиот надзор секој инспектор за својата област 
доставува Годишен извештај за претходната година до Советот на Општината. 
Финансиски средства: 
 За спроведување на оваа план - програма, потребни се финансиски 
средства за извршување на донесените извршни управни акти. 
 Начин на извршување на работите: 
 Годишната програма ќе и овозможи на Општина Аеродром систематизирано 
спроведување на законите.  
 Подеднакво важно ќе биде да се информираат и да се едуцираат граѓаните 
за нивните обврски од законските норми и придобивките кои ќе ги имаат на долг 
рок од тоа. 
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 Начини за подобрување на инспекцискиот надзор и спроведување на 
законите: 
 Потребно е да се дојде до поефикасни законски решенија, бидејќи 

сегашните законски и подзаконски акти, цениме дека имаат одредени 
недоречености и не се целосно ефикасни. 

 Зголемена ефикасност на инспекцијата и јакнење на нејзиниот капацитет со 
поголем број овластени инспектори. 

 Заштита на инспекторите при изршување на работите, како и право на 
додаток на плата заради изложеност на висок ризик по неговиот живот и 
здравје согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ 
бр. 102/19). 

 
Временски рокови за извршување на работите: 

 Периодот за реализација на овој план-програма е јануари-декември 2022 
година. 

  
Обуки на инспекторите и редарите: 
Инспекторите и редарите ќе земат учество на семинари, предавања и 

едукации во врска со имлементација на одредбите од материјалните закони како и 
Зaконот за општа управна постапка и Законот за инспекциски надзор, 
организирани од страна на ЗЕЛС, надлежните министерства и други институции. 

 
 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/29 од 31.12.2021 година                                                Дејан Митески 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма за поддршка на културата во ОА за 2022 година  

 
 

Се објавува Пограма за поддршка на културата во ОА за 2022 година, донесена на 
четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
Број 08-9256/1 од 31.12.2021 година                                        Тимчо Муцунски с.р. 

 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОДДРШКА НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 
Програмата за поддршка на активности од областа на културата во 

Општина Аеродром за 2022 година, има за цел институционална и финансиска 
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поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите и 
слични културни вредности, организирање културни манифестации, поттикнување 
на разновидни специфични форми на творештво и одбележување на настани и 
личности од значење за општината. 
 Општина Аеродром, оваа Програма ќе ја реализира во рамки на можностите 
и расположливите средства во Буџетот на Општината за конкретните намени.  
 Оваа Програма ќе се спроведува во текот на 2022 година. 
 
I. Поддршка на културни манифестации, проекти и активности од значење за 
општината, а кои се организираат на нејзиното подрачје 
  

1. Цел 
Основна цел на оваа активност е техничка и финансиска поддршка на културни 

манифестации, проекти и активности, организирани на подрачјето на Општина 
Аеродром, а кои имаат за цел подобрување на културниот живот на жителите на 
Општина Аеродром, како и афирмирање на културното наследство на Општината. 

Општина Аеродром во рамки на своите можности, преку надлежниот Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, може и самата да иницира и организира 
културни манифестации, проекти и активности во Општината. 

 
     2. Корисници 

   Корисници на оваа културна поддршка се жителите на Општина Аеродром. 
 

3. Мерки 
          Општина Аеродром, како поддржувач на културни манифестации, проекти и 
активности, во рамки на своите можности, по доставено барање или по објавен 
јавен повик може да дава техничка, организациска и финансиска поддршка на 
владини, невладини организации, национални установи, културно-уметнички 
друштва и здруженија на граѓани кои ќе реализираат настани од областа на 
културата. 
  

4. Носител 
    Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата 

за поддршка на културата на Општина Аеродром за 2022 година, може да се 
спроведува од страна на Општина Аеродром, преку надлежното одделение за 
организациони работи на Општина Аеродром, Секторот за образование, спорт, 
култура и заштита и Секторот за финансии на Општина Аеродром.  

 
5. Извори на средства 

         Средствата за поддршка на културни манифестации, проекти и активности 
од значење за општината, а кои се организираат на нејзиното подрачје, се 
предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните 
потпрограми: 

 Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 464990 – 
Други трансфери (Поддршка во вид на спонзорство за театарски претстави) 
1.200.000,00 денари; 

 Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 464990 – 
Други трансфери (Поддршка на културно уметнички друштва) 500.000,00 
денари; 

 Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 463110 – 
Трансфери до здруженија на граѓани (Поддршка на здруженија на граѓани за 
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реализирање на манифестации и проекти од областа на културата) 
1.320.000,00 денари. 

 
II. Одбележување на настани и личности од значење за општината, преку 
преземање активности за поставување и одржување на спомен-обележја од 
областа на културата во Општина Аеродром 
 

1. Цел 
          Во рамки на остварување на основните цели и задачи на Програмата за 
развој на културата за 2022 година во Општина Аеродром, а врз основа на 
нејзините надлежности како единица на локалната самоуправа, Општина 
Аеродром и во текот на 2022 година ќе продолжи со натамошни активности за 
создавање на потребните услови за изградба на повеќе спомен-обележја и 
културни објекти на нејзиното подрачје, како и нивно одржување. 
 

2. Корисници 
          Корисници на оваа поддршка се жителите на Општина Аеродром. 
 

3. Мерки 
     Општина Аеродром во насока на подобрување на културниот живот и на 
урбаниот лик на општината, во рамки на своите можности, може да презема 
активности, кои подразбираат одбележување на настани и личности преку 
преземање активности за поставување спомен-обележја, нивно одржување, како и 
прибирање податоци заради евидентирање на поставени спомен-обележја од 
локално значење на територијата на Општината. 
- На 18-ти Мај со положување свежо цвеќе на спомен обележјето на Јане 

Сандански во истоимениот парк ќе се одбележи 150-годишнината од раѓањето 
на овој голем македонски револуционер.  

- Општината води Регистар на спомен обележјата, согласно Правилникот за 
содржината и начинот на водењето на Регистрите на меморијалните споменици 
и спомен обележјата („Службен весник на РМ“ број 106/2005) и Законот за 
меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на РМ“ број 
66/2004, 89/2008 и 152/2015). 

 
4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата 
за поддршка на културата на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе 
од страна на Општина Аеродром, преку Секторот за образование, спорт, култура и 
заштита и Одделение за односи со јавност. 
 
III. По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на општината, 
оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности во 
текот на целата 2022 година.  

 
 

Претседател на Совет  
Број 09-472/12 од 31.12.2021 година                                   на Општина Аеродром 

                                                                                                     Дејан Митески 
 
 

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 
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(„Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма за планирани активности од областа на 

образованието во ОА за 2022 година  
 
 

Се објавува Пограма за планирани активности од областа на бразованието во ОА 
за 2022 година, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9260/1 од 31.12.2021 година 
 

Република Северна Македонија 
     ОПШТИНА АЕРОДРОМ  
бул. „Јане Сандански“ бр. 109-Б         
             1000 Скопје                                                          ОА-ЗП-ПЛ-03/Н 

   
  

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА 
ЗА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА  

ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
 

Програмата за планираните активности од областа на образованието во 
Општина Аеродром за 2022 година, има за цел: 

 подобрување и планирање на развојот на образовниот процес,  
 подобрување на условите за вршење на образовниот процес и 

инфраструктурата,  
 создавање услови за развој на квалитетен воспитно-образовен процес, 
 изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот 

процес, 
 подобрување на професионализмот и ефективноста на вработените во 

училиштата, 
 задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на 

образованието. 
 Општина Аеродром, оваа програма ќе ја реализира во рамки на можностите 
и расположливите средства во Буџетот на општината за конкретните намени.  

Согласно законските прописи, Општина Аеродром во 2022 година овие 
активности ќе ги остварува преку соработка со Министерството за образование и 
наука, Бирото за развој на образованието и основните училишта на нејзина 
територија. 

Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2022 година.  
  
I. Eднократен паричен надомест на родители за ученици во прво одделение 
 
 1. Цел 

Општината ќе обезбеди еднократен паричен надоместок од 3.500,00 денари 
за секое прваче во основните училишта на територијата на Општина Аеродром. 

Основна цел на оваа активности е да се придонесе за олеснување на 
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трошоците на семејствата на подрачјето на општината, кои имаат деца во основно 
училиште.  
 2. Корисници 

 Корисници на еднократна парична помош за секое прваче се семејства со 
прваче на Општина Аеродром, кои го запишале првачето во основното училиште 
на територија на Општина Аеродром во учебната 2022/2023 година и барем еден 
од родителите е жител на Општина Аеродром.  
 3. Мерки 

Барателите при поднесување на барањето (образецот) до Општина Аеродром, 
треба да приложат уредна документација на увид, со која ќе го потврдат 
запишувањето на првачето, сродството (родителство) со првачето и 
територијалната припадност на Општина Аеродром. Кон Барањето потребни 
документи кои ќе бидат потребни да се поднесат се: Потврда за запишан ученик 
во прво одделение во учебната 2022/2023 година заверена од основно училиште 
од територијата на Општина Аеродром; фотокопија од извод од матичната книга 
на родените (за првачето); фотокопија од важечка лична карта од еден 
родител/старател, за идентификација од која се видни податоците за 
живеалиштето во Општина Аеродром и фотокопија од трансакциска сметка од 
примателот на паричната помош (на тој родител чија лична карта е приложена). 

Висината на еднократниот паричен надоместок, за семејството со прваче на 
подрачјето на Општина Аеродром, изнесува 3.500,00 денари и се исплатува на 
трансакциска сметка на име на еден од родителите на првачето, која се доставува 
во прилог на барањето (образец). 

- поднесување на барање 

Претставник од семејството (родител на првачето) - примател  на еднократниот 
паричен надоместок за прваче, треба да поднесе барање за остварување на 
надоместокот до архивата на Општината, најдоцна до 30.09.2022 година. 

При поднесување, барателот пополнува соодветен образец, а во прилог на 
истиот доставува уредна докуменатција и тоа: 

- потврда за запишан ученик во прво одделение заверена од основното 
училиште на територија на Општина Аеродром - оригинал; 

- фотокопија од важечка лична карта или друга исправа од еден родител, за 
идентификација од која се видни податоците за живеалиштето во Општина 
Аеродром; 

- фотокопија од трансакциска сметка и 
- фотокопија од извод од матичната книга на родените за првачето. 

 4. Носител 
Оваа активност, како посебна мерка во рамките на реализација на 

програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе 
од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, 
спорт, култура и заштита и Секторот за финансии на Општина Аеродром, а во 
согласност со Одлуката за доделување на еднократна парична помош за секое 
прваче на подрачје на Општина Аеродром, донесена од страна на Советот на 
општината. 
 5. Извори на средства 

Средствата за еднократен надоместок за секое прваче во учебната 2022/2023 
година, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од 
следната потпрограма: 

 Програма H1 – Основно образование, потставка 464990 – Други трансфери, 
3.100.000,00 денари 
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II. Обезбедување училишна облека за сите ученици во основните училишта 
на територијата на Општина Аеродром 
 

1. Цел 
Да се обезбеди по еден комплет училишна облека за наредната учебна 

година за секој ученик во основните училишта на територијата на Општина 
Аеродром. 

Основна цел на оваа активност е да се придонесе за олеснување на 
трошоците на семејствата на подрачјето на општината, кои имаат деца во основно 
училиште.  
 2. Корисници 

Корисници на обезбедување комплети училишна облека се учениците од 
основните училишта на територијата на Општина Аеродром и нивните родители.  
 3. Мерки 

Согласно бројот на ученици запишани во основните училишта на 
територијата на Општина Аеродром, а во рамки на планираните расположливи 
средства во Буџетот за тие намени, Општина Аеродром спроведува постапка за 
јавна набавка за училишна облека за секој ученик во основните училишта на 
територијата на Општината. Училишната облека се изработува согласно 
претходно обезбедени конфекциски броеви за секој ученик и истата се доставува 
до родителите на учениците пред почетокот на учебната година. 
 4. Носител 

Овие активности, како посебна мерка во рамките на реализација на програмата 
за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна 
на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура 
и заштита и Секторот за финансии на Општина Аеродром, а врз основа на 
добиените податоци од страна на основните училишта на подрачјето на Општина 
Аеродром. 

 5. Извори на средства 
Средствата за набавка на училишна облека за сите ученици во основните 

училишта на нејзината територија, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Аеродром за 2022 година и тоа од следните потпрограми: 

 Програма H1 – Основно образование, потставка 423310 – Униформи, 
13.000.000,00 денари 

 
III. Обезбедување средства за осигурување на објектите на основните 
училишта за одговорност од предизвикана штета 
 
 1.Цел 
 Согласно законските одредби од Законот за основното образование, 
Општината ќе обезбеди средства за осигурување на објектите на основните 
училишта за одговорност од предизвикана штета. 
 Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за 
обезбедување квалитетна настава, како и за подобрување на условите за 
одржување на воспитно-образовниот процес. 
 2. Корисници 

Корисници на овие активности се учениците, родителите и вработените во 
основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 
 3. Мерки 

Општина Аеродром спроведува постапка за јавна набавка за осигурување 
на објектите на основните училишта за одговорност од предизвикана штета, по 
претходно прибрани податоци за имотот и опремата која е потребно да се осигура 
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за секое основно училиште поединечно.  
 4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата 
за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна 
на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура 
и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и 
Секторот за финансии на Општина Аеродром. 
 5. Извори на средства 

Средствата за осигурување на објектите на основните училишта, во рамки 
на расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 425250 – осигурување на 
недвижности и права, 200.000,00 денари (и 200.000,00 денари пренесени 
од 2021 година). 

 
IV. Средства за обезбедување во основните училишта на територија на 
Општина Аеродром  
  
 1.Цел 
 Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на 
Општината за 2022 година, Општината ќе спроведе набавка за обезбедување во 
основните училишта. 
 Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за 
обезбедување квалитетна настава, унапредување на безбедноста на учениците во 
основните училишта како и за подобрување на условите за одржување на 
воспитно-образовниот процес. 
 2. Корисници 

Корисници на овие активности се учениците и вработените во основните 
училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 
 
 
 3. Мерки 

Општина Аеродром спроведува постапка за јавна набавка за избор на 
агенција за обезбедување за сите основни училишта на нејзина територија. 
 4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата 
за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна 
на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура 
и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и 
Секторот за финансии на Општина Аеродром. 
 5. Извори на средства 

Средствата за обезбедување во основните училишта во рамки на 
расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 424220 – услуги за 
обезбедување на објекти, 5.350.000,00 денари (и пренесени 2.615.000,00 
денари). 

 
V. Активности во насока на обезбедување парична помош за надомест на 
патни трошоци на ученици со попреченост 
  
 1.Цел 
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 Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за 
планираните активности од областа на образованието за 2022 година во Општина 
Аеродром, а согласно законските одредби од Законот за основното образование, 
Општината ќе обезбеди парична помош за надомест на патни трошоци на ученици 
со попреченост од основните училишта на територија на Општина Аеродром. 
 2. Корисници 

Корисници на овие активности се учениците со попреченост во основните 
училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 
 3. Мерки 

Финансиските средства кои општината во рамки на можностите и 
планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, може да ги 
издвојува како надомест на патни трошоци на ученици со попреченост, ќе се 
исплатуваат согласно донесена одлука на Советот на Општина Аеродром за 
исплата на парична помош за надомест на патни трошоци на ученици со 
попреченост, а по претходно доставено барање од страна на 
родителот/старателот на ученикот заедно со потребната документација. 

Висината на паричниот надоместок за патни трошоци за учениците со 
попреченост ќе се определува во зависност од оддалеченоста на живеење на 
ученикот со попреченост до основното училиште и тоа: 

- во износ од 500,00 денари за релација до еден километар во двата правци, 
- во износ од 1.000,00 денари за релација над 1 километар до 5 километри во 

двата правци, 
- во износ од 2.000,00 денари за релација над 5 километри до 10 километри во 

двата правци, 
- во износ од 3.000,00 денари за релација над 10 километри до 15 километри во 

двата правци, 
- во износ од 4.000,00 денари за релација над 15 километри до 20 километри во 

двата правци,  
- во износ од 5.000,00 денари за релација над 20 километри до 25 километри во 

двата правци и  
- во износ од 6.000,00 денари за релација над 25 километри во двата правци. 
Паричниот надоместок ќе се исплатува на месечно ниво од страна на Секторот 

за финансиски прашања по доставено известување од Секторот за образование, 
спорт, култура и заштита, со прилог потврда за редовен ученик со физичко 
присуство. Секторот за образование, спорт, култура и заштита по службена 
должност секој месец ќе прибавува потврда од основното училиште дека ученикот 
со попреченост посетувал редовно настава со физичко присуство изминатиот 
месец. 

Во прилог на барањето, барателот доставува уредна документација и тоа: 
- потврда за запишан ученик во основно училиште заверена од основното 

училиште на територија на Општина Аеродром - оригинал; 
- фотокопија од важечка лична карта или друга исправа од еден 

родител/старател, 
- фотокопија од трансакциска сметка на барателот, 
- фотокопија од извод од матичната книга на родените за ученикот, 
- мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за 

дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ и 
- изјава од родителот за дневно поминатите километри во двата правци за 

превоз на ученикот со попреченост до училиштето и назад. 
 4. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата 
за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна 
на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура 
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и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и 
Секторот за финансии на Општина Аеродром. 
 5. Извори на средства 

Средствата за помош за надомест на патни трошоци на ученици со 
попреченост во рамки на расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од 
Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 464990 – други трансфери, 
120.000,00 денари. 

 
VI. Одобрување на барања согласности за вработување во основните 
училишта на определено работно време по основ старо финансирање и 
замена по одреден основ, вршење стручни и административно-технички 
работи за   трансформација на работниот однос од определено во 
неопределено работно време во основното образование  
 
 1. Цел 
          Навремено и тековно одобрување согласности за вработените на 
определено работно време  во основните училишта на територија на Општина 
Аеродром за итни и неодложни работи по основ на старо финансирање и замена 
по одреден основ, како и тековно обработување на барања и документација за 
трансформација на работен однос од определено во неопределено работно време 
за вработени лица во основните училишта кои ги исполнуваат предвидените 
законски услови.    
 2. Корисници 

Корисници на оваа активност се вработените во основните училишта и 
учениците во основните училишта на територијата на Општина Аеродром. 
 3. Мерки  

Согласно Законот за основното образование и насоките од Министерството 
за образование и наука, Градоначалникот на Општина Аеродром тековно ги 
одобрува бараните согласности за вработување на определено работно време по 
основ старо финансирање и замена по одреден основ (боледување, породилно 
отсуство, неплатено отсуство и сл.) за наставен и ненаставен кадар во основните 
училишта на нејзината територија, врз основа на поднесени барања од страна на 
директорите на училиштата, со прилог потребна документација за утврдување на 
основот, како и докази за исполнување на условите за завршено образование.  

Општинската комисија за извршување на стручните и административно-
техничките работи за трансформација на работен однос од определено на 
неопределено работно време во основното образование, во која има претставник 
од општинската администрација на Општина Аеродром, тековно и континуирано 
постапува по доставените барања од страна на основните училишта, односно 
врши стручни и административно- технички работи за трансформација на 
работниот однос од определено  во  неопределено  работно  време  во основното 
образование и со записник предлага до Министерството за образование и наука 
лица кои ги исполнуваат условите за трансформација, по претходно направена 
анализа за состојбата на ниво на училиште и на ниво на општина за конкретниот 
вид кадар. 
 4. Носител 

Оваа активност, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку 
надлежен Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Општинска комисија 
за извршување на стручните и административно техничките работи за 
трансформација на работен однос од определено на неопределено работно време 
во основното образование. 
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VII. Разгледување и проверка на годишните програми и годишните извештаи 
за работа на основните училишта и нивно проследување до Советот на 
Општина Аеродром за усвојување, како и обработка на податоците во истите 
при изработување на разни анализи и извештаи поврзани со воспитно-
образовниот процес 
 
 1. Цел 
          Навремено усвојување на годишните извештаи за работа на основните 
училишта за тековната учебна година и годишните програми за работа на 
училиштата за наредната учебна година. 
 2. Корисници 

Корисници на оваа активност се основните училишта на територијата на 
Општина Аеродром. 
 3. Мерки  

По доставувањето на годишните извештаи и годишните програми за работа 
на основните училишта на територија на Општина Аеродром, истите се 
разгледуваат и проверуваат во однос на опфатените содржини и соодветноста со 
Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на 
основното училиште, донесена од страна на министерот за образование и наука. 
Потоа, годишните извештаи и програми се проследуваат до Советот на Општина 
Аеродром со цел нивно навремено усвојување, односно донесување. 
 4. Носител 

Оваа активност, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку 
надлежен Сектор за образование, спорт, култура и заштита. 

  
VIII. Финансиска поддршка на здруженија на граѓани за проекти од областа на 
образованието 

1. Цел 
Основна цел на оваа активност е преку доделување на финансиска поддршка 

да да се помогне на здруженија на граѓани, за проекти од областа на 
образованието. 
      2. Корисници 

Корисници на оваа активност се учениците и вработените во основните 
училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 

6. Мерки 
Финансиската поддршка за здруженија на граѓани за проекти од областа на 

образованието може да биде доделена по доставено барање или по објавен јавен 
повик, согласно расположливите средства во Буџетот на Општина Аеродром. 

7. Носител 
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 

образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна на 
Општината Аеродром преку Одделението за работи на Советот на Општина 
Аеродром, Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за 
финансии на Општина Аеродром. 

8. Извори на средства 
Средствата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани за 2022 година, 

се планирани во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа на следната 
потпрограма: 

 Н1 – Основно образование, потставка 463110 – Трансфери до здруженија на 
граѓани, 1.000.000,00 денари. 

IX.  Eднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од секое 
основно училиште во Општина Аеродром 
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1. Цел 

 Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за 
планираните активности од областа на образованието за 2022 година во Општина 
Аеродром, Општината ќе обезбеди еднократна парична награда за најдобар 
ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром. 

Основна цел на овие активности е да се стимулира процесот на учење, 
развојот, напредокот и желбата за подобри резултати кај учениците. 

2. Корисници 
Корисници на еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација се 

учениците од деветто одделение од осумте основни училишта на територијата на 
Општина Аеродром. 

3. Мерки 
Со оваа мерка се обезбедува еднократен паричен надоместок од 10.000,00 

денари нето износ за најдобриот ученик првенец на генерација од секое основно 
училиште на територијата на Општина Аеродром. 

Врз основа на добиени податоци од секое од основните училишта на 
територијата на Општината, Советот на општина Аеродром ќе донесе Одлука за 
доделување на еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од 
секое основно училиште во Општина Аеродром за учебната 2021/2022 година. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на 
Општина Аеродром.  
       5. Извори на средства 

Средствата за еднократна парична награда за најдобар ученик на 
генерација во рамки на расположливите средства во Буџетот ќе се обезбедат од 
Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 464990 – Други трансфери – 
100.000,00 денари.  

X. Поставување лифт за деца со посебни образовни потреби во ООУ „Лазо 
Ангеловски“ 
 

1. Цел 
Со поставување на лифт за учениците со посебни потреби во ООУ „Лазо 

Ангеловски“ ќе се овозможи подобрување на квалитетот на движење на учениците 
со посебни образовни потреби и создавање услови за независен живот, а со тоа 
училиштата ќе бидат достапни за сите ученици. 

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците со посебни образовни потреби и 

вработените од ООУ „Лазо Ангеловски“. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за поставување лифти за лица со 
посебни потреби во ООУ „Лазо Ангеловски“. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
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имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за поставување лифт за деца со посебни образовни потреби ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните 
потпрограми: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
480190 – купување на друга опрема – 2.650.000,00 денари; 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482940 – надзор на изградба – 60.000,00 денари. 

 
XI. Подготовка на проект за поставување на лифтови за деца со посебни 
потреби во ООУ „Александар Македонски“ и ООУ „Гоце Делчев“ 
 

1. Цел 
Проектите за поставување лифтови за ученици со посебни потреби во ООУ 

„Александар Македонски“ и ООУ „Гоце Делчев“ имат за цел да се подобри 
движењето на лицата со телесен инвалидитет на сите делови од овие училишта.  

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците со посебни образовни потреби и 

вработените од овие основни училишта на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за изработка на проекти за 
поставување лифтови за лица со посебни потреби во ООУ „Александар 
Македонски“ и ООУ „Гоце Делчев“. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за подготовка и ревизија на проект за поставување на лифтови за 

деца со посебни потреби во ООУ „Александар Македонски“ и ООУ„ Гоце Делчев“ 
ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од 
следните потпрограми: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
300.000,00 денари (пренесени средства од 2021 година); 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
60.000,00 денари. 

 
XII. Набавка на кујнска опрема за ООУ „Димитар Македонски“ 
 

1. Цел 
Во 2022 година ќе се реализира набавка на кујнска опрема за училишната 

кујна во ООУ „Димитар Македонски“ заради непречено одвивање на работењето и 
воспитно-образовниот процес во новоизградениот објект на ООУ „Димитар 
Македонски“. 
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2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основното 

училиште „Димитар Македонски“ на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за кујнска опрема за ООУ „Димитар 
Македонски“. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за набавка на кујнска опрема за ООУ „Димитар Македонски“ ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната 
потпрограма: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 480150 – 
купување на кујнска опрема – 1.800.000,00 денари (пренесени средства од 2021 
година). 

XIII. Подготовка на проект и изведба на партерно уредување и осветлување 
во ООУ „Димитар Македонски“ 

1. Цел 
За да се обезбеди осветлување и партерно уредување на новоизграденото 

основно училиште во ООУ „Димитар Македонски“ Општината ќе пристапи кон 
изработка на проект за партерно уредување и осветлување во ООУ „Димитар 
Македонски“, а потоа и реализација на изведбата.  

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основното 

училиште „Димитар Македонски“ на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за изработка на проект за партерно 
уредување и осветлување во ООУ „Димитар Македонски“ и постапка за јавна 
набавка за изведба на осветлувањето и партерното уредување, согласно 
изработениот проект. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

    5. Извори на средства 
Средствата за подготовка на проект и изведба на партерно уредување и 

осветлување во ООУ „Димитар Македонски“ ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните потпрограми: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
200.000,00 денари; 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
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482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
40.000,00 денари; 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482920 – изградба на други објекти – 4.000.000,00 денари; 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482940 – надзор над изградба – 80.000,00 денари. 
 

XIV. Одржување на објектите на основните училишта на територијата на 
Општина Аеродром 

1. Цел 
Во 2022 година ќе се реализира одржување на објектите на основните 

училишта, кои се неопходни за подобрување на условите за реализирање на 
воспитно-образовниот процес за 2022 година. 

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните 

училишта на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за одржување на објектите на 
основните училишта. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за одржување на објектите на основните училишта на 

територијата на Општина Аеродром ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Аеродром за 2022 година и тоа од следната потпрограма: 

 
 Програма H1 – Основно образование, потставка 424210 – одржување на 

згради – 6.000.000,00 денари; 
 Програма H1 – Основно образование, потставка 425980 – надзор над 

одржување на изградбата – 120.000,00 денари; 
 
XV. Набавка на смарт табли и таблети за основните училишта 
 

1. Цел 
Основна цел на активноста за набавката на смарт табли и таблети за 

основните училишта е да се подигне нивото на предавањето на наставни 
содржини на повисоко ниво, како и дигатилизација на наставната содржина. 

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните 

училишта на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

Општината ќе спроведе постапка за јавна набавка на смарт табли и таблети за 
потребите на основните училишта на нејзина територија. 

4. Носител 
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Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 
Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за набавка на смарт табли и таблети за основните училишта ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната 
потпрограма: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
480190 – купување на друга опрема – 7.000.000,00. 

 
XVI. Елаборат за геомеханика за спортска сала во ПОУ „Гоце Делчев“ 
 

1. Цел 
Во 2022 година ќе се реализира постапка за изготувување на елаборат за 

геомеханика за спортска сала во ПОУ „Гоце Делчев“, заради подготвителни работи 
за реализација и изведба на спортска сала во подрачното основно училиште во 
Долно Лисиче, од страна на Министерството за образование и наука. 

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од ПОУ „Гоце 

Делчев“ на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 

ќе се реализира постапка за јавна набавка за елаборат за геомеханика за 
спортска сала во ПОУ „Гоце Делчев“. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

   5. Извори на средства 
Средствата за елаборат за геомеханика за спортска сала во ПОУ „Гоце 

Делчев“ ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од 
следната потпрограма: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
300.000,00 денари. 

 
XVII. Проекти за надградба и доградба на ООУ „Гоце Делчев“, ООУ „Блаже 
Конески“ и ООУ „Љубен Лапе“ 
 

1. Цел 
Проектите за надградба и доградба на ООУ „Гоце Делчев“, ООУ „Блаже 

Конески“ и ООУ „Љубен Лапе“ со цел да се обезбедат потребните просторни 
услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес во наведените 
училишта, како и за проширување на капацитетите на училиштата. 

2. Корисници 
Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните 

училишта на територијата на Општина Аеродром. 
3. Мерки  
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Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, 
ќе се реализира постапка за јавна набавка за изработка на проекти за надградба и 
доградба на ООУ „Гоце Делчев“, ООУ „Блаже Конески“ и ООУ „Љубен Лапе“. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за 
финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за проекти и ревизија за надградба и доградба на ООУ „Гоце 

Делчев“, ООУ „Блаже Конески“ и ООУ „Љубен Лапе“ ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните потпрограми: 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
4.000.000,00 денари; 

 Програма HА – Капитални расходи за основно образование, потставка 
482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 
800.000,00 денари. 

 
XVIII. Дополнителни средства за тековно работење и одржување на 
основните училишта, средства за договорни услуги и привремени 
вработувања во основните училишта 
 

1. Цел 
 Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на 
Општината за 2022 година, Општината финансиски ќе потпомага и ќе обезбеди 
средства за тековно работење и одржување на училиштата, како и средства за 
договорни услуги и привремени вработувања за потребите на основните училишта 
на територијата на Општина Аеродром. 

2. Корисници 
Корисници на овие активности се учениците и вработените во основните 

училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 
3. Мерки 
Финансиските средства кои Општината во рамки на можностите и 

планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, може да ги 
издвојува за поддршка на тековното одржување и работење на училиштата 
(централно греење, течни горива, поправки и одржување на друга опрема, 
одржување на згради), за договорни услуги и за привремени вработувања за 
потребите на основните училишта, ќе се одобруваат сукцесивно, согласно 
утврдените потреби. 

4. Носител 
Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на 

Програмата за образование на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведат од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и 
имотно-правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром. 

5. Извори на средства 
Средствата за реализација на горенаведените активности ќе се обезбедат 

од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следните потпрограми: 
 Програма Н1 – Основно образование, потставка 421210 – централно 

греење, 3.000.000,00 денари; 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 112  

 
 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 421240 – течни горива, 
1.000.000,00 денари; 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 424440 – поправки и 
одржување на друга опрема, 500.000,00 денари; 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 424210 – одржување на 
згради, 1.000.000,00 денари; 

 Програма Н1 – Основно образование, потставка 425990 – други договорни 
услуги, 2.000.000,00 денари.  

 
 
XIX. ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ, ПО УТВРДЕНА ПОТРЕБА ИЛИ ОД ИНТЕРЕС 
НА ОПШТИНАТА, ОВАА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА И 
ДОПОЛНУВА СО АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА 2022 ГОДИНА 
 
  

Претседател на Совет  
на Општина Аеродром  

Број 09- 472/30 од 31.12.2021 година                                                     Дејан Митески 
 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма Р – Заштита на животната средина и природна во 

подрачјето на ОА за 2022 година  
 
Се објавува Пограма Р – Заштита на животната средина и природна во подрачјето 
на ОА за 2022 година, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 

година. 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9261/1 од 31.12.2021 година 
 
 

П Р Е Д Л О Г  П Р О Г Р А М А 
(Р) 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 
ВОВЕД: 
               Програмата  ( Р ) ги  содржи следните потпрограми: 
        
Р 1   Заштита  на  животната средина и природа    
Р А    Заштита  на  животната средина и природа  (Капитални расходи)  
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            Со оваа Програма се уредуваат: 
Изворите за финансирање  на  Програмата  
Пресметување на трошоците за Заштита на животната средина и природа 
Начин на распределба на средствата за финансирање за Заштита на 
животната средина 
Динамика за извршување на Програмата 
Преодни и завршни одредби 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И  ПРИРОДА СЕ 
ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА. 

ТРОШОЦИ  ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА  

 
РАСХОДИТЕ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА, СПОРЕД  НАМЕНАТА И ПО ПОЕДИНИ ВИДОВИ 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ СЕ: 
 

(Р1)  ПОТПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА             

                                           

 
Ставк
а 

 
Потставк
а 

 
Позициј
а 

 

Видови расходи 

 
Износ 
во  -,оо 
денари 
 

 
Структур
а 
% 
 

1 2 3 4 5 6 
   
 
                                                 ТЕКОВНИ  РАСХОДИ  

                        
2.770.000,00 

 
 

 
420 
 

 
                          СТОКИ И УСЛУГИ 

           
1.090.000,00  

 
 

 
 
 

424000  140.000,00  
42444
0 

Поправки и одржување на 
опрема 

140.000,00 
 

 Одржување на City Tree 140.000,00  

 
425000 
 

 
                Договорни услуги  

              
750.000,00 

 
 

 42563
0 
 

   - Испитување на квалитетот 
на водите и воздухот 

750.000,00 
 

 
 
 

 426000  Други тековни расходи 200.000,00  

  42699
0 

Други оперативни расходи 200.000,00 
 

 
460 

 
Субвенции и трансфери 

 
1.680.000,00 
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 464000                 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ    
1.680.000,00 

 
 

 
 
 

 
46499
0 
 

   
 - Други трансфери: субвенции  

 
1.680.000,00   
 

 
 
 

 

РА ПОТПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА 
(КАПИТАЛНИ  ТРОШОЦИ)                                    
 
 
Ставк
а 

 
Потставк
а 

 
Позиц
ија 

 

Видови расходи 

 

 
Износ 
во  -,оо 
денари 
 

 
Структур
а 
% 
 

1 2 3 4 5 6 
   
 
 
                                          ТЕКОВНИ  РАСХОДИ  

 
             
8.300.000,00 

 
 
 
 

 
48000
0 
 

 
КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 
 

 
8.300.000,00 

 
 

 
 
 

 
 
482000 
 

Други градежни објекти 
 
8.300.000,00 

 
 

 
 
 
 

 
48291
0 
 

    
- Подготвување проекти, 
вклучувајќи дизајн на други 
објекти 
 

 
 
1.000.000,00 

 
 

48292
0 

Изградба на други објекти   7.000.000,00 

 Блоковско зеленило 500.000,00 

 Поставување на фотоволтајци  6.500.000,00 

48294
0 

Надзор над изградба 300.000,00 

 
 
III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ПРИРОДАТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 
 
     Општина Аеродром целосно ја финансира Програмата за заштита на животната 
средина и природата. 
   
IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 115  

 
 

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, 
како и од приливот на средства. 
 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
              Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина 
Аеродром, Секторот надлежен за комунални работи, урбанизам и заштита на 
животната средина. 
              Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Аеродром”. 
                                                                                                                         

 
Претседател на Совет  

                                                                      на Општина Аеродром 
Број 09-472/15 од 31.12.2021 година                                                Дејан Митески  
 
 

 
 
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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма за поддршка на спортот во ОА за 2022 година  

 
Се објавува Пограма за поддршка на спортот во ОА за 2022 година, донесена на 

четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9277/1 од 31.12.2021 година 

 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2022 година, 

има за цел подобрување на спортскиот живот во Општина Аеродром, поттик на 
жителите на Општината, а особено младата популација, за масовно вклучување 
во спортски активности, со цел развој на позитивните вредности на спортот, во 
функција на обезбедување на здрави идни генерации во Општина Аеродром, како 
и поддршка на истакнати спортски клубови и здруженија на граѓани преку кои ќе се 
презентира Општина Аеродром. 
 Општина Аеродром, оваа Програма ќе ја реализира во рамки на можностите 
и расположливите средства во Буџетот на Општината за конкретните намени.  
 Оваа Програма ќе се спроведува во текот на 2022 година. 
 
I. Поддршка на спортски манифестации и активности кои се организираат на 
подрачје на Општината од страна на здруженија на граѓани 
 

1. Цел 
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    Основна цел на оваа активност е поддршка на рекреативни спортски 
активности и манифестации - турнири во фудбал, мал фудбал, ракомет, кошарка 
или друг вид на спортски натпревари, организирани на подрачјето на Општина 
Аеродром од страна на здруженија на граѓани, а кои имаат за цел масовно 
вклучување на младата популација и подигање на натпреварувачкиот дух и поттик 
на хуманиот аспект. 

 
     2. Корисници 

Корисници на оваа поддршка се жители на Општина Аеродром, организирани 
во здруженија на граѓани или друг вид на правни лица, кои се јавуваат како 
носители на организацијата на спортските манифестации и активности. 

 
3. Мерки 

     Општина Аеродром, како поддржувач на спортски манифестации и активности, 
во рамки на своите можности, може да дава техничка и финансиска поддршка на 
истите. Техничката поддршка подразбира давање на користење на техничка 
опрема со која располага Општината, на организаторот на манифестацијата, во 
периодот на траење на истата.   

Финансиската поддршка за здруженија на граѓани за проекти од областа на 
спортот може да биде доделена по доставено барање  или по објавен јавен повик, 
согласно распложливите средства од Буџетот на Општина Аеродром. 

 
4. Носител 

      Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за 
поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2022 година, може да се 
спроведува од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за 
образование, спорт, култура и заштита на Општина Аеродром во соработка со 
другите сектори и одделенија. 
  

5. Извори на средства 
         Средствата за финансиска поддршка на рекреативни спортски активности и 
манифестации, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година и 
тоа од следната програма: 
 
- Програма Л0- спорт и рекреација, потставка 463110 – трансфери до здруженија 
на граѓани – 3.700.000,00 денари.  

 
II. Поддршка на спортски клубови со седиште на територијата на Општина 
Аеродром  
 

1. Цел 
    Основна цел на оваа активност која може да се спроведува во Општина 

Аеродром, во рамки на можностите и планираните расположливи средства во 
Буџетот за тие намени е финансиски да им излезе во пресрет на спортски клубови, 
кои придонесуваат за промоција на спортот и промоција и претставување на 
Општина Аеродром, како на домашно, така и на меѓународно ниво. 

 
     2. Корисници 

   Како корисници на оваа помош, се јавуваат спортски клубови кои имаат 
седиште на подрачјето на Општина Аеродром. 
 

3. Мерки 
 Финансиската поддршка наспортски клубови кои имаат седиште на подрачјето 
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на Општина  
 за активности од областа на спортот може да биде доделена по доставено 
барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства од Буџетот 
на Општина Аеродром. 

 
4. Носител 

          Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата 
за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од 
страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, 
култура и заштита на Општина Аеродром и Секторот за финансиски прашања на 
Општина Аеродром. 
 

5. Извори на средства 
         Средствата за поддршка на спортските клубови со седиште на територијата 
на Општина Аеродром, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2022 
година и тоа од следната програма: 
 

- Програма Л0- спорт и рекреација, потставка 463120 – трансфери до спортски 
клубови-  30.000.000,00 денари  

 
III. Поддршка на училиштен спорт 
 

1. Цел 
          Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на 
Општината за 2022 година, Општината технички и финансиски ќе потпомага, 
иницира и ќе дава услуги за организација на разновидни спортски активности и 
натпревари во рамки на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром. 

    Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за масовно 
вклучување на младите училишни генерации во разновидни спортски активности, 
со што ќе се придонесе за развој на здрава младина која претставува иднина на 
Општина Аеродром. 
 

2. Корисници 
          Корисници на овој вид поддршка ќе бидат учениците од основните училишта 
на подрачјето на Општина Аеродром и тоа: 

-  ООУ „Блаже Конески”  
-  ООУ „Браќа Миладиновци”   
-  ООУ „Ѓорѓија Пулевски”    
-  ООУ „Љубен Лапе”   
-  ООУ „Лазо Ангеловски” 
-  ООУ „Димитар Македонски” 
-  ООУ „Гоце Делчев“  
-  ООУ „Александар Македонски“ 

 
3. Мерки 
    Начинот на обезбедување поддршка на спортските активности во областа на 

училишниот спорт може да биде преку поддршка во организирање на училишни 
спортски натпревари, обезбедување дипломи за победниците во истите, техничко 
помагање на реализацијата на натпреварите. 

Финансиската поддршка научилишен спорт може да биде доделена по 
доставено барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства 
од Буџетот на Општина Аеродром. 

   Општина Аеродром како основач на основните училишта на нејзино подрачје, 
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во рамки на своите можности, преку надлежниот Сектор за образование, спорт, 
култура и заштита, во соработка со директорите на училиштата, и самата ќе 
иницира и организира спортски активности во училиштата и ќе обезбеди по четири 
термини во неделата во секое основно училиште резервирани за училишниот 
спорт. 

 
4. Носител 
    Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата 

за поддршка на спортот на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од 
страна на Општина Аеродром, преку надлежниот Сектор за образование, спорт, 
култура и заштита на Општина Аеродром, а во соработка со другите надлежни 
сектори и одделенија од општината и одговорните лица во основните училишта на 
подрачје на Општина Аеродром. 

 
5. Извори на средства 

         Средствата за поддршка на училишниот спорт, се предвидени во Буџетот на 
Општина Аеродром за 2022 година и тоа од следната програма: 
 
-  Програма Л0- спорт и рекреација, потставка 464990 – други трансфери- 
5.300.000,00 денари 

 
IV. Овозможување бесплатно користење на спортски терени за жителите на 
Општина Аеродром 

1. Цел 
          Основна цел на оваа активност е овозможување бесплатно користење на 
тениски терени и повеќенаменски игралишта на подрачјето на Општина Аеродром 
за жителите на Општина Аеродром, со што ќе се придонесе за помасовно 
вклучување на жителите на Општината во спортски активности и промовирање 
здрав начин на живот за сите генерации. 
     2. Корисници 

   Корисници на оваа активност се жители на Општина Аеродром, 
заинтересирани за бесплатно користење на тениски терени и игралишта на 
подрачјето на Општината. 
 

3. Мерки 
    Начинот на доделување термини за бесплатно користење на тениски терени 

на подрачјето на Општина Аеродром за жителите на Општината, ќе се спроведува 
врз основа на поднесени e-mail барања до Општината од страна на граѓани со 
адреса на живеење на подрачјето на Општина Аеродром, а во согласност со 
слободните термини предвидени за користење од граѓаните на наведените 
спортски терени.  

4. Носител 
 Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата 
за поддршка на спортот на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведува 
од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, 
култура и заштита и Сектор за работи на Градоначалникот на Општина Аеродром. 
 
Напомена:По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на 
општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со 
активности во текот на целата 2022 година. 
 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2022 година. 
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Претседател на Совет  
на Општина Аеродром  

Дејан Митески 
 

Број 09-472/28 од 31.12.2021 година 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Пограма за доделување спонзорства и донации во ОА за 

2022 година  
 
 

Се објавува Пограма за доделување спонзорства и донации во ОА за 2022 година, 
донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 

 
 

 
Број 08-9266/1 од 31.12.2021 година                                                ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
 
 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ број 05/02), член 63 од Статутот на Општина Аеродром („Сл. 
гласник на Општина Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19) и Законот за 
донации и спознорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 
86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), Советот на Општина Аеродром на четвртата 
седница, одржана на ден 30.12.2021 година ја донесе следната  
 

П Р О Г Р А М А  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ ВО ОПШТИНА 

АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
 

II. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА 
Програмата за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром 

за 2022 година, има за цел утврдување на критериуми и прецизирање на мерките 
и активностите преку кои општината ќе доделува спонзорства и донации, со кои, 
заштитувајќи го јавниот интерес, општината ќе стреми за остварување, 
унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес. 

Донации и спонзорства, врз основа на објавен јавен оглас или по доставено 
барање, Општина Аеродром ќе доделува  заради унапредување и промоција на  
дејности/активности од јавен интерес, а особено во следните области: 

- образованието и културата, 
- спорт и млади, 
- здравствената, социјала заштита и заштита на децата; 
- заштита на животната средина,  
- заштита и спасување на граѓани и матeријални добра, 
- локален економски развој  
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- и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина 
Аеродром. 

 Програмата за доделување спознорства и донации во Општина Аеродром 
за 2022 година, се носи согласно Законот за донации и за спонзорства во јавните 
дејности, како и подзаконските акти кои ја регулираат постапката за доделување 
на спонзорства и донации во јавните дејности, а врз основа на законските 
надлежности кои  Општина Аеродром ги има како единица на локалната 
самоуправа. 
 Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2018 година. 
 

III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 Општина Аеродром, заради остварување на целта на оваа програма, ќе ги 
спроведува следните мерки и активности: 
 А. Доделување на донација на правни  и физички лица; 
 Б. Доделување на спонзорства на правни лица и физички лица. 

IV. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ ВИДОВИ НА 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

А. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОНАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА 

2. Цел 

Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, 
согласно одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), е остварување, 
унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес. 

Донацијата како доброволна и безусловна помош во пари, добра и услуги, не 
создава директна корист за општината, ниту обврска за враќање од примателот на 
донацијата. 

Општина Аеродром преку доделување на донација на физички и правни лица, 
ќе придонесува за задоволување, на потребите и целите на примателот на 
донацијата или за решавање на одредени состојби и проблеми со кои се соочува 
примателот на донацијата. 

    2. Корисници – приматели на донација 

Корисници  - приматели на донација,  се : 

- правни лица кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром и кои 
остваруваат дејност од јавен интерес; 

- физички лица со жителство на Општина Аеродром; 

По исклучок од став 1 на овој член Советот може да додели донација за 
Град Скопје и Република Македонија, односно за правните субјекти коишто се 
основани од Град Скопје и Република Македонија и правните субјекти коишто 
работат во нивни состав за активности коишто се од особено значење за Општина 
Аеродром, Град Скопје и Република Македонија 

9. Критериуми кои треба да ги исполнува примателот на донацијата 

Основни критерими кои треба да ги исполнува барателот на донација се 
следните: 

- Жителство на Општина Аеродром за физички лица; 

- седиште на правното лице на подрачје на Општина Аеродром/ реализација 
на активност на подрачјето на Општина Аеродром  или реализација на 
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активност, за која Општината, по добиено позитивно мислење од 
надлежниот орган за потврда на јавниот интерес,  ќе одлучи дека истата 
како активност од  јавен интерес е од  исклучително позитивно значење за 
граѓаните на општината; 

- извршување на дејност/активност од јавен интерес, а особено во следните 
области: 

- образованието и културата, 

- спорт и млади, 

- здравствената, социјала заштита и заштита на децата; 

- заштита на животната средина,  

- заштита и спасување на граѓани и матријални добра, 

- локален економски развој  

- и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина 
Аеродром. 

10. Предмет на донација 

Предмет на донација се: 

- финансиски средства; 

- секаков вид добра или услуги; 

- преносни права. 

- организирани настани за прибирање на средства. 

Предметот на донација мора да е во согласност со дејноста на примателот на 
донацијата. 

11. Мерки 

Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик или по поднесено 
барање од страна на барателот на донацијата, со прилог уредна документација од 
која ќе се утврди оправданоста на барањето и  со која ќе го потврди јавниот 
интерес на дејноста/ активноста која ја остварува а, за која е наменето барањето 
за донација. 

Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на 
Општина Аеродром, ќе ги разгледува доставените барања за доделување на 
донации. За барањата за донација, коишто ќе се потврдат како основани и за кои 
Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на 
Општина Аеродром позитивно ќе се произнесе, Градоначалникот доставува 
предлог до Советот на Општина Аеродром за донесување на Одлука за 
доделување донација, во кој, согласно расположливите средства во Буџетот на 
општината за таа намена и расположивите добра, услуги или преносни права на 
Општина Аеродром,  ќе се предложи и  предметот на донација, согласно дејноста 
на примателот на донацијата: 

- висината на финансиски средства; 
- вид и обем материјални добра или услуги или 
- вид на преносни права. 

Општина Аеродром ќе се обрати со барање за потврда на јавниот интерес за 
конкретната донација, до Министерството за правда на РМ. Извршувањето на 
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Одлуката на Советот, ќе се спроведе по добиено позитивно мислење од 
министерството. 

Општина Аеродром, заради прецизирање на правата и обврските, при 
доделувањето на донацијата, ќе склучи Договор за донација со примателот на 
донацијата.  

Комисијата формирана од страна на Градоначалникот на Општина Аеродром 
ќе постапува по објавен јавен повик, согласно критериуми од повикот, согласно 
Правилникот за донации и спонзорства на општина Аеродром. 

12. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
доделување на спонзорства и донации на Општина Аеродром за 2022 година, ќе 
се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
правни и општи работи и имот и имотно правни работи и Секторот за финансиски 
прашања на Општина Аеродром, како и соодветниот сектор од областа во која 
спаѓа предметот на донацијата, а во согласност со Одлуката за доделување на 
донација, донесена од страна на Советот на општината и позитивно мислење за 
потврда на јавниот интерес, дадено од страна на Министерството за правда на 
РМ. 

13. Извори на средства 

Реализација на донација во вид на финансиски средства, ќе се врши  со 
средства од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, во рамки на 
расположливите средства за тие намени во посебните годишни Програми зависно 
од предметот/областа на активностите кои се поддржуваат со 
донацијата(спорт/образование/култура/социјална заштита и слично).. 

Донацијата во вид на материјални добра или преносни права, ќе се врши во 
рамки на реално расположливите добра или права, со кои располага Општина 
Аеродром, односно услуги кои може да ги пружи. 

Б. ДОДЕЛУВАЊЕ НА СПОНЗОРСТВА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА 

2. Цел 

Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, 
согласно одредбите од Законот за донации и спознорства во јавните дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), е остварување, 
унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес. 

Општина Аеродром преку доделување на спонзорство  на физички и правни 
лица, ќе придонесува за имплементација на јавниот интерес од определена јавна 
дејност. 

Спонзорството како доброволна финансиска исплата, давање добра или 
услуги, Општина Аеродром ќе го доделува за конкретен проект или активност, кои 
ќе овозможат директна корист за општината, како што се промоцијата на името на 
Општина Аеродром. 

    2. Корисници 

Корисници  - приматели на спонзорство,  се: 

- правни лица кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром и кои 
остваруваат дејност од јавен интерес; 

- физички лица со жителство на Општина Аеродром; 

По исклучок од став 1 на овој член Советот може да додели спонзорство за 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 123  

 
 

Град Скопје и Република Македонија, односно за правните субјекти коишто се 
основани од Град Скопје и Република Македонија и правните субјекти коишто 
работат во нивни состав за активности коишто се од особено значење за Општина 
Аеродром, Град Скопје и Република Македонија 

Примателот на спонзорство  е должен да ги извршува обврските од договорот 
за спонзорство, поточно за применото спонзорство да и овозможи на Општина 
Аеродром директна корист, како што е промоција на нејзиното име и слично. 

3. Критериуми кои треба да ги исполнува примателот на спонзорство се :  

Основни критерими кои треба да ги исполнува барателот на спонзорство се 
следните: 

- Жителство на Општина Аеродром за физички лица; 

- седиште на правното лице на подрачје на Општина Аеродром/ реализација 
на активност на подрачјето на Општина Аеродром  или реализација на 
активност, за која Општината, по добиено позитивно мислење од 
надлежниот орган за потврда на јавниот интерес,  ќе одлучи дека истата 
како активност од  јавен интерес е од  исклучително позитивно значење за 
граѓаните на општината; 

- извршување на дејност/активност од јавен интерес, а особено во следните 
области: 

- образованието и културата, 
- спорт и млади, 
- здравствената, социјала заштита и заштита на децата; 
- заштита на животната средина,  
- заштита и спасување на граѓани и матријални добра, 
- локален економски развој  
- и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина 

Аеродром. 
4. Предмет на спонзорство 

Предмет на спонзорство можат да бидат: 

-финансиски средства; 

-секаков вид добра или услуги; 

-преносни права. 

Предметот на спонзорство мора да е во согласност со дејноста на примателот на 
спонзорството. 

5. Мерки 

Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик или по поднесено барање 
од страна на барателот на спонзорство, со прилог уредна документација од која ќе 
се утврди оправданоста на барањето и  со која ќе го потврди јавниот интерес на 
дејноста/ активноста која ја остварува а, за која е наменето барањето за 
спонзорство. 

 Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот 
на Општина Аеродром, ќе ги разгледува доставените барања за доделување на 
спонзорство. За барањата за  спонзорства, коишто ќе се потврдат како основани и 
за кои Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при 
Советот на Општина Аеродром позитивно ќе се произнесе, Градоначалникот 
доставува предлог до Советот на Општина Аеродром за донесување на Одлука за 
доделување спонзорства, во кој, согласно расположливите средства во Буџетот на 
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општината за таа намена и расположивите добра, услуги или преносни права на 
Општина Аеродром,  предлага што ќе биде предмет на спонзорството, согласно 
дејноста на примателот на спонзорството: 

- висината на финансиски средства; 
- вид и обем на материјални добра или услуги или 
- вид на преносни права. 

Општина Аеродром ќе се обрати со барање за потврда на јавниот интерес за 
конкретното спонзорство, до Министерството за правда на РМ. Извршувањето на 
Одлуката на Советот, ќе се спроведе по добиено позитивно мислење од 
министерството. 

Општина Аеродром, заради прецизирање на правата и обврските, при 
доделувањето на спонзорството, ќе склучи Договор за спонзорство со примателот 
на спонзорството, во кој особено ќе се прецизираат обврските на примателот на 
спонзорство за применото спонзорство да и овозможи на Општина Аеродром 
директна корист, како што е промоција на нејзиното име и слично.  

Примателот на спонзорство, ќе достави до Општина Аеродром доказ за 
извршената промоција на општината, согласно Законот за донации и спонзорства 
во јавните дејности. 

Комисијата формирана од страна на Градоначалникот на Општина Аеродром 
ќе постапува по објавен јавен повик, согласно критериуми од повикот, согласно 
Правилникот за донации и спонзорства на општина Аеродром. 

6. Носител 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
доделување на спонзорства и донации на Општина Аеродром за 2022 година, ќе 
се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за 
правни и  општи работи  и имот и имотно правни работи и Секторот за финансиски 
прашања на Општина Аеродром, како и соодветниот сектор од областа во која 
спаѓа предметот на донацијата, а во согласност со Одлуката за доделување на 
спонзорството, донесена од страна на Советот на општината и позитивно 
мислење за потврда на јавниот интерес, дадено од страна на Министерството за 
правда на РМ. 

7. Извори на средства 

Реализација на спонзорство во вид на финансиски средства, ќе се врши  со 
средства од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, во рамки на 
расположливите средства за тие намено во посебните годишни Програми зависно 
од предметот/областа на активностите кои се поддржуваат со 
спонзорството(спорт/образование/култура/социјална заштита и слично).  

Спонзорство во вид на материјални добра или преносни права, ќе се врши во 
рамки на реално расположливите добра или права, со кои располага Општина 
Аеродром, односно услуги кои може да ги пружи. 

IV. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2022 година. 

 
 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

Број 09-472/20 од 31.12.2021 година                                                   Дејан Митески 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром 

на Фудбалски клуб Аеродром 2000 Скопје 
 

 
 

Се објавува Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром на 
Фудбалски клуб Аеродром 2000 Скопје, донесена на четвртата седница одржана 

на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9250/1 од 31.12.2021 година 

 
 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации (Службен 
весник на Република Македонија бр.52/10, 135/11 и 55/16 година), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија бр.05/02 година) и член 24 став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014, 04/19) и Барања број 09-599/1 од 28.11.2019 година и 09-599/2 од 
10.12.2019година,  Советот на Општина Аеродром на четвртата седница одржана 
на ден 30.12.2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за користење на името Аеродром од страна на на 
Фудбалски клуб Аеродром 2000 Скопје 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за користење на името Аеродром од 
страна на на Фудбалски клуб Аеродром 2000 Скопје 

. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Аеродром“. 
 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

                                                                                                     Дејан Митески 
Број 09-472/9 од 31.12.2021 година 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром 

на Здружение на граѓани Футсал Клуб Аеродром  Скопје 
 

 
 

Се објавува Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром на 
Здружение на граѓани Футсал Клуб Аеродром  Скопје, донесена на четвртата 

седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 
 

 
 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9280/1 од 31.12.2021 година 

 
 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации (Службен 
весник на Република Македонија бр.52/10, 135/11 и 55/16 година), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија бр.05/02 година) и член 24 став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014, 04/19) и Барања број 09-599/1 од 28.11.2019 година и 09-599/2 од 
10.12.2019година,  Советот на Општина Аеродром на четвртата седница одржана 
на ден 30.12.2021 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност за користење на името Аеродром од страна  на Здружение 
на граѓани ФУТСАЛ КЛУБ АЕРОДРОМ Скопје – ФУТСАЛ КЛУБ АЕРОДРОМ Скопје 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за користење на името Аеродром од 
страна на на Здружение на граѓани ФУТСАЛ КЛУБ АЕРОДРОМ Скопје – ФУТСАЛ 
КЛУБ АЕРОДРОМ Скопје 

. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Аеродром“. 
 
                 

Претседател на Совет  
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                                                                      на Општина Аеродром 
                                                                                                     Дејан Митески 

Број 09-472/8 од 31.12.2021 година 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за именување на член на управниот одбор на ООУ 

Ѓорѓија Пулевски, претставник на основачот 
 

 
 

Се објавува Одлука за именување на член на управниот одбор на ООУ Ѓорѓија 
Пулевски, претставник на основачот 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9273/1 од 31.12.2021 година 
 
 

Врз основа на член 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 весник на РМ’’бр.20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019), 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, 30/2016, 
127/2016 и 67/2017) и Барање број 25-8213/1 од 24.11.2021 година, на четвртата 
седница одржана на ден 30.12.2021 година донесе 

 
О Д Л У К А 

За именување на претставник на Општина Аеродром за член во Училишен 
одбор на ООУ ‘’Ѓорѓија Пулевски’’ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши именување претставник од Општна Аеродром за 
член во Училишен одбор на ООУ ‘’Ѓорѓија Пулевски’’ Општина Аеродром Скопје. 

 
Член 2 

Како пртставник на општина Аеродром, за член на во училишниот одбор на 
ООУ ‘’Ѓорѓија Пулевски’’ Општина Аеродром Скопје, се именува лицето Саветка 
Дончева Антовски. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
‘’Службен Гласник на Општина Аеродром’’. 

 
                 

Претседател на Совет  



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 128  

 
 

                                                                      на Општина Аеродром 
                                                                                                     Дејан Митески 

Број 09-472/7 од 31.12.2021 година 
 
 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните 

училишта на територија на Општина Аеродром за 2021 година 
  
   

Се објавува за објавување на Одлука за распределба на блок дотација 
наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2021 
година, донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9275/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 8 и член 12  од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 
47/11, 192/15 и 209/18), и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 
244/19, 53/21, 77/21 и 150/21  и член 81 од Статутот на Општина Аеродром 
(“Службен гласник на Општина Аеродром” бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 
01/2021), Советот на Општина Аеродром на својата четврта седница,  одржана на 
30.12.2021 година ја донесе следнава 
 

О Д Л У К А  
за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на 

територија на Општина Аеродром за 2021 година 
                                               

Член 1 
 Со оваа Одлука  се пропишува методологијата за утврдување на 
критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта 
на територија на Општина Аеродром. 

 
Член 2 

 Согласно Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година, во Програмата Н1  
– основно образование, се врши финансирање на сите 8 ( осум ) основни 
училишта на територија на Општина Аеродром. 

 
Член 3 
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 Средствата утврдени во член 2 од оваа одлука наменски се распределуваат 
на секое основно училиште врз основа на податоците доставени од страна на 
општинските основни училишта и нивните годишни финансиски планови. 

Член 4 
Критериуми за распределба на блок дотацијата по основните училишта се: 

‐ Вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2022 година од Министерството за 
образование и наука, 

‐ број на ученици запишани во учебната 2021/2022 година (50%) 
‐ Финансиски средства за подмирување на основните комунални трошоци на 

годишно ниво. (50%) 
 
Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број 
на вработени, се минусираат од методологијата за распределба. 

Член 3 
 Согласно горенаведенти критериуми, се врши распределба на блок дотации 
по основни училишта, претставена во табела со податоци во апсолутен износ и 
проценти, која е составен дел на оваа Одлука. 
По исклучок може да се направи корекција во износот и процентот на блок 
дотацијата, односно зголемување / намалување на блок дотацијата на едно 
основно училиште за сметка на друго основно училиште. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Аеродром.  
 

Претседател на совет 
на Општина Аеродром 

Дејан Митески 
 
Број 09-472/26 од 31.12.2021 година 

 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за остварување соработка со здруженија и фондации 

за 2022 година 
  
   

Се објавува за објавување на Програма за остварување соработка со 
здруженија и фондации за 2022 година, донесена на четвртата седница одржана 
на ден 30.12.2021 година. 
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 ГРАДОНАЧАЛНИК  

 Тимчо Муцунски 
Број 08-9265/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа член член 49 од Законот за здруженија и фонадации („Службен 
весник на РМ“ број 52/2010, 135/2011, 55/2016) и член 24 став 1 точка 35 од 
Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“ број 20/2012, 21/2014, 
23/2014), Советот на Општина Аеродром на четвртата седница, одржана на ден 
30.12.2021 година, ја донесе следната  

 
 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ЗА 
2022 ГОДИНА 

 
 

 
V. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА 

 
Програмата за остварување соработка со здруженија и фонадации за 2022 

година, има за цел подобрување на соработката со здруженијата и фондации, како 
и прецизирање на мерките и активностите преку кои општината ќе ја спроведува 
соработката. 

 
 Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2022 година. 
 
 

VI. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА СОРАБОТКАТА 
 

 Општина Аеродром, со цел спроведување на соработката, ќе ги спроведува 
следните мерки и активности: 
 А. Финансиска подршка на здруженијата и другите организации кои имаат 
седиште на територијата на Општина Аеродром; 
 Б. Финансиска подршка на здруженија и други организации кои што 
организираат настани на територијата на Општина Аеродром; 
 В. Техничка подршка на здруженија и други организации кои што имаат 
седиште на територијата на Општина Аеродром. 
 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ ВИДОВИ НА 
СОРАБОТКАТА 

 

А. Финансиска подршка на здруженијата и другите организации кои имаат 
седиште на територија на Општина Аеродром 
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1. Цел 

 

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата 
кои имаат седиште на територија на Општина Аеродром а чија што дејност е од 
јавен интерес или пак нивната дејност придонесува за развојот на општината или 
пак за подобар квалитет на животот на граѓаните. 

 

 

2. Корисници 

 

Корисници на оваа финансиска подршка можат да бидат здруженија кои што 
имаат седиште на територијата на општината и чија што дејност е од јавен 
интерес и кои што имале активности во последната година.   

 

3. Мерки 

 

Висината на средства кои во вид на финансиска поддршка ќе се доделуваат на 
здруженијата и други организации,  кои имаат седиште на подрачејто на Општина 
Аеродром, согласно со расположливите средства за таа намена во Буџетот на 
општината за 2022 година, ќе се утврдува врз основа на поднесени барања по 
јавен оглас, со комплетна документација од која би се потврдил основот на 
барањето, а по истите ќе се постапува согласно услови и критериуми утврдени во 
самиот јавен оглас.   

Средствата, се добиваат врз основа на претходно изготвени програми (про-
екти) од здруженијата или фондациите, кои ќе бидат доставени во прилог на 
барањето, во согласност со Законот за здруженија и фондации. 

За доделување на финансиска помош на здруженијата и други организации кои 
имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром, во вид на спонзорство и 
донација, ќе се применуваат одредбите од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности. 

 

4. Носител 

 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
остварување на соработка со здруженија и фондации со седиште во Општина 
Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, 
преку надлежните Сектор за работи на градоначалникот и Секторот за финансиски 
прашања на Општина Аеродром, согласно критериумите утврдени во јавен повик 
за кофинансирање на проекти од локално значење за општината, а по донесена 
Одлука од страна на Советот на Општина Аеродром. За доделувањето на 
финансиска помош во вид на донација и спонзорство, покрај Одлука од страна на 
Советот на Општина Аеродром, ќе се побара и позитивно мислење за јавниот 
интерес, од страна на надележното Министерство за правда на РМ. 
 

5. Извори на средства 
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Средствата за финансиска подршка на здруженијата и другите организации кои 
имаат седиште на територија на Општина Аеродром, во рамки на расположливте 
средства во Буџетот, усогласено со превидените активности во годишните 
програми од посебни области (спорт/образование/култура/социјална 
заштита/заштита и спасување и слично), се предвидени во  следните потпрограми: 

 

-АО - Совет, потставка 463110 - трансфери  до здруженија на граѓани и 
фонадации 

 

 

 

 

Б.  Финансиска подршка на здруженија и други организации кои што 
организираат настани на територијата на Општина Аеродром 

 

 

1. Цел 

 

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата 
кои што организираат настани на територија на Општина Аеродром,  за кои ќе се 
утврди,  дека се од  јавен интерес или пак со истите ќе се придонесе за развојот на 
општината и подобар квалитет на животот на граѓаните, особено за : 

- подобрување на културниот и социјалниот живот на граѓаните на општината; 

- подобрување на образовниот и едукативниот процес за граѓаните на 
општината; 

- подобрување на спортско-рекреативниот живот на граѓаните на општината; 

-унапредување на родова рамноправност 

-подигање на свеста кај граѓаните и едукација за опасноста од зависности од 
дроги и останати наркотични суспстанци; 

- организирање хуманитарни и помагателни акции; 

- подигање на еколошката свест кај населението; 

- останати акции и активности за кои општината ќе утврди дека се од позитивно 
значење и допринес за севкупниот развој на општината и во прилог на 
подобрување на животот на граѓаните. 

 

2. Корисници 

 

Корисници на оваа финансиска подршка можат да бидат здруженија и други 
организации кои што организираат настани на територијата на Општина 
Аеродром.  
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3. Мерки 

 

Висината на средства кои во вид на финансиска поддршка ќе се доделуваат на 
здруженијата и други организации кои што организираат настани на територијата 
на Општина Аеродром, согласно со расположливите средства за таа намена во 
Буџетот на општината за 2022 година, ќе се утврдува врз основа на поднесени 
барања по објавен јавен оглас, со комплетна документација од која би се потврдил 
основот на барањето, а по донесена Одлука од страна на Советот на Општина 
Аеродром, согласно Правилникот со критериуми за доделување донации и 
спонзорства, а за финансирање на настани во согласност од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности и по претходно добиено потврда од надлежна 
институција дека организираниот настан е од јавен интерес. 

Средствата, се добиваат врз основа на претходно изготвени програми (про-
екти) од здруженијата или фондациите врз основа на јавен оглас, а кои ќе бидат 
доставени во прилог на барањето, во согласност со Законот за здруженија и 
фондации. 

 

4. Носител 

 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
остварување на соработка со здруженија и други организации кои што 
организираат настани на територијата на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се 
спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за работи 
на градоначалникот и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, 
согласно критериумите утврдени во јавен повик за кофинансирање на проекти од 
локално значење за општината и надлежната комисија од областа во која спаѓа 
настанот или манифестацијата организирана од страна на 
здружениети/фонадацијата, согласно Правилникот со критериуми за доделување 
донации и спонзорства и донесена Одлука од страна на Советот на Општина 
Аеродром.  
 

Извори на средства 

 

Средствата за финансиска подршка на здруженијата и други организации кои 
што организираат настани на територијата на Општина Аеродром, во рамки на 
расположливте средства во Буџетот, усогласено со превидените активности во 
годишните програми од посебни области (спорт/образование/култура/социјална 
заштита/заштита и спасување и слично), се предвидени во  следните потпрограми: 

 

-АО - Совет, потставка 463110 - трансфери  до здруженија на граѓани и 
фонадации 
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В.  Техничка поддршка на здруженија и други организации кои што имаат 
седиште на територијата на Општина Аеродром 

 

 

1. Цел 

 

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата 
кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром,  преку техничка 
поддршка дадена од страна на Општина Аеродром, во рамки на расположливиот 
простор и опрема која е во сопственост на Општина Аеродром. Ова подразбира 
давање на времено користење на соодветен јавен и деловен простор, опрема за 
озвучување и останата техничка опрема потребна за спроведување на јавни 
програми и останати манифестации, за кои општината ќе утврди дека се од јавен 
интерес или приднесуват за подобрување на животот на граѓаните на Општина 
Аеродром. 

 

 

2. Корисници 

 

Корисници на оваа финансиска подршка можат да бидат здруженија и други 
организации кои што кои што имаат седиште на територијата на Општина 
Аеродром.  

 

 

3. Мерки 

 

Начинот и видот на  техничка поддршка, која ќе се доделува на здруженијата и 
други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром, 
согласно со расположливата техничка опрема, сопственост на Општина 
Аеродром, ќе се утврдува врз основа на поднесени барања, со комплетна 
документација од која би се потврдил основот на барањето, а по дадено позитивно 
мислење од страна на  надлежните служби во општината и по утврдување на 
јавниот интерес, врз онова на доставено известување дека се работи за настан кој 
е од јавен интерес. 

 
 

4. Носител 

 

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за 
остварување на соработка со здруженија и други организации кои што имаат 
седиште на територијата на Општина Аеродром за 2022 година, ќе се спроведе од 
страна на општината Аеродром, преку надлежниот Сектор за работи на 
Градоначалникот и Секторот за урбанизам, комунални и работи и заштита на 
животната средина.  
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IV. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2022 година. 

 
 
 
                 

Претседател на Совет  
                                                                      на Општина Аеродром 

                                                                                                     Дејан Митески 
 
 
Број 09-472/19 од 31.12.2021 година 

 
 
 
 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма на Општина Аеродром во областа на еднаквите 

можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2022 година 
  
   

Се објавува за објавување на Програма на Општина Аеродром во областа 
на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2022 година, 
донесена на четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
 Тимчо Муцунски 

Број 08-9274/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за еднакви 
можности на мажите и жените(Службен весник на РМ бр.6/12) и член 63 од 
Статутот на Општина  Аеродром(Службен гласник на РМ 
бр.20/2012,23/2014,04/2019) Советот на Општина Аеродром на ___седница, 
одржана на ден _____________година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
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на Општина Аеродром во областа 
на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром 

за 2022 година 
 
 
ВОВЕД 
 
Демографски податоци на Општина Аеродром 
 
Број на жители:  
Според пописот од 2002г. општината има 72009 жители, и според бројот на жители 
претставува една од поголемите општини во градот Скопје и Република Македонија. 
Од вкупниот број на население 35291 се мажи, а 36718 се жени. 
 
Демографската структура на општината според етничката припадност : 
Македонци, Албанци ,Срби, Роми  Турци,Власи,Бошњаци и други.. 
 
Просечна возраст: 
На населението во ОА е 37,4 години, до 20 години 23,25%, до 40 години 64,09%, 60 
години и повеќе 12,66%. 
 
Писменост: 
Вкупниот број на писмените лица изнесува 64,656 од кои мажи се 31688, а жени се 32968. 
 
ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА 
 
Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, Општина 
Аеродром има обврска за воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите во 
политичката, економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, 
граѓанската и било која област од општествениот живот. За остварување на оваа цел, 
Општината, согласно одредбите од член 14 од овој закон, помеѓу останатото е должна да 
изработи годишен план во кој ќе бидат утврдени мерките за унапредување на еднаквите 
можности на жените и мажите. 
 Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со 
многубројни локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на половата 
еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирање на вистинско еднакво 
општество. 
 И покрај бројните примери на јавна препознатливост и постигнат напредок, 
еднаквоста меѓу половите сеуште не е реалност во секојдневниот живот. Во пракса, 
мажите и жените, не ги уживаат истите права. Сеуште постојат социјални, политички, 
економски и културни нееднаквости. 

Ваквите нееднаквости се резултат на социјалниот менталитет наметнат поради 
бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, културата, 
медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има толку многу 
области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и правење на 
структурни промени. 

Клучните идентификувани области во локалната заедница на кои треба да се 
насочат активностите и зголеми работата во 2022 година за воведување родова 
рамноправност се: 

 -   Превенција и заштита од семејно и родово базирано насилство 
 -   Подигање на свест за родова рамноправност и намалување на родови 
      стереотипи и сексизам 

 
 
 
1. Цели 
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Основни цели за активностите на Општина Аеродром во областа на еднаквите 
можности на мажите и жените за 2022 година се: 
 
 Цел 1. Унапредување на превенција и заштита од семејно и родово базирано 
насилство. 
 Цел  2. Следење на промената на перцепциите во однос на родовата еднаквост 
преку спроведување на анкети на територијата на Општина Аеродром. 
 Цел 3. Економско јакнење на младите преку зајакнување на комуникациски  
вештини. 
 Цел  4. Подигање на свест за родова еднаквост преку кампања и едукација. 
 Цел  5. Промоција на родовата еднаквост преку користење на родов јазик. 
 Цел 6.Промоција на родовата еднаквост преку обуки за намалување на сексизам. 
 Цел  7.Развој на умливост во предшколска возраст. 
 
   

 
 

2. Активности 
 

За остварување на целите на програмата во 2022 година, Општината ќе ги спроведе 
следните активности. 
 
 

Цел 1: Унапредување на превенција и заштита од семејно и родово базирано 
насилство врз жени 
 

Мерки: 
 

1.Со цел унапредување на знаењето но и препознавање на мерките и 
механизмите за превенција  и заштита од семејно и родово базирано насилство 
како и превземање на мерки за елиминирање на причини кои ги прават луѓето 
ранливи во време на катастрофи, ќе се спроведат активности за едукација за 
семејно насилство преку организирање на трибини и обуки во општината и 
месните заедници во соработка со НВО. Во овие рамки освен едукативни трибини 
ќе бидат организирани дебати, советувања (презентација и опции и регулативи на 
граѓаните во однос на наведените теми и превентивни мерки за истите). 

 
2. Отварање на центар за психо-социјална поддршка на жртви од насилство кој ќе 
вклучува психолошки услуги,услуги за економско јакнење и интеграција на пазар 
на труд како и терапевтска заедница која ќе даде психо-социјална поддршка на 
жртвите на семејно насилство.Реализацијата на оваа мерка се планира во 
соработка со невладина организација.                                                                                               
 

Цел 2: Следење на промената на перцепциите во однос на родовата еднаквост 
преку спроведување на анкети на територијата  на Општина Аеродром. 
 
 Мерки: 
 
 
 3.Со цел да добиеме витални информации од жителите на Општина Аеродром 

потребно е да се спроведат анкети од различни области во општествениот                  
живот,но и да се следи промената на перцепциите во однос на родовата еднаквост 
се планира да се спроведе репрезентативна анкета заради идентификација  на 
потребите на мажите и жените од општината. 
 
    4.Податоците кои ќе се добијат од анкетите кои ќе се спроведуваат преку усмена 
или писмена форма ќе се обработат,анализираат и резултатите ќе се користат од 
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интер-ресорската група  за родово одговорно буџетирање  со цел вклучување на 
родовата перспектива во буџетот и програмата на општината. 
 
 

 Цел 3: Економско јакнење на младите преку зајакнување на комуникациски 
вештини . 
 
   Мерки: 
 
        5.Справувањето на актуелниот предизвик кој го има секој млад човек  и 
унапредувањето  на комуникациските вештини  се во фокусот на Општина Аеродром,и 
целта е преку едукација на млади луѓе да се зајакнат  нивните капацитети на личен раст и 
развој со цел полесно вработување. 
 
        6.Со цел да и се помогне на оваа млада популација  во  соработка со НВО преку 
обуки  ќе им се помогне да тие полесно ги совладаат комуникациските вештини  како 
важен фактор во градење на зрели личности. 
 
 
Цел 4: Едукација-Подигање на свеста за родова еднаквост и влијанието на 
климатски промени на истата преку обуки, кампањи и едукација, 
 
 Мерки: 
 
 7.Родовата еднаквост е повеќе од еднаква застапеност,таа е силно врзана за 
правата на жените.На глобално ниво постигнувањето на родовата еднаквост бара да се 
отстранат штетните практики и начин на размислување кои помагаат за постигнување на 
целта. 
   

 
          8.Со цел да се запознае пошироката јавност  и да се подигне свесноста за 
потребата од еднаквите можности на мажите и жените,Општина Аеродром во соработка 
со НВО  преку кампањи и обуки  ќе делува на едукацијата- подигање на свеста за 
родовата еднаквост и за  влијанието на  климатските промени  на истата.Кампањите  ќе 
се развиваат на основа на резултатите од анкетата на јавното мислење која е исто дел од 
оваа програма,а ќе имаат цел разбивање на родовите стереотипи. 
 
 
Цел 5: Промоција на родовата еднаквост преку користење на родов јазик, 
 
 Мерки: 
 
 9.Јазикот е огледало на општествените односи.Тој е оној што ја конструира 
реалноста и и дава значење низ зборовите.Прашањето за родово чуствителен јазик е 
политичко и идеолошко прашање кое дефинитивно може да придонесе за видливоста на 
жените и женскиот род.Константно користење на машкиот род за двата рода ја засилува и 
поддржува родовата нееднаквост која веќе постои. 
 
 10.Со цел навиките да се променат и да се се зголеми видливоста на 
жените,потребно е повеќе да се посвети внимание на прашањето на коректноста на 
јазикот и подеднаква застапеност на половите преку изработка на упатство за користење 
на родово сензитивен јазик наменето за вработените во Општина Аеродром. 
 
 
 
 
Цел 6: Промоција на родовата еднаквост преку обуки за намалување на сексизам, 
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 Мерки: 
 
 11. Дополнително сексистичко однесување води кон создавање препреки за 
целосно остварување на човековите права и кон репродуцирање на родовите стереотипи 
и со тоа ја оневозможува еднаквата распределба на општествените и природните добра. 
 
 12.Со цел да се искорени ширењето на сексизмот преку изјави и однесување со 
тоа и обезвреднување на функцијата на жената, потребно е носење на легислатива и 
мерки против сексизам преку кампањи и обуки за подигање на свеста во сите области на 
општественото живеење. 
 
 
Цел 7: Развој на умливост.Ментална хигиена во предшколска возраст, 
 
 Мерки: 
 
 13.Со цел да се зајакне менталниот капацитет кај децата(концентрација и 
внимание, стекнување на силна емоционална основа во раното детство,развивање на 
социјални вештини со помош на ресурси како едукативни сликовници,тркало за 
релаксација,боенки,оригами и др.) ќе се развие  методологија за умливост или 
mindfulness и  ќе се пристапи кон активности кои ќе ги содржи истата. 
 
 14.Подобрен пристап до квалитетно предучилишно образование во градинките во 
Општина Аеродром,зголемен ментален капацитет на децата  во предшколската возраст 
преку иновативни начини за развивање на социјалните вештини и подобрување на 
емоционалната интелегенција како едни од најважните фактори кои имаат силно влијание 
врз личниот развој и успешноста на децата на оваа возраст.Ова ќе овозможи поголема 
родова еднаквост заради разликите во очекувањата и однесувањето на момчињата и 
девојчињата во предшколска возраст. 
  
 
 
Број 09-472/27 од 31.12.2021 година 
 
 
 

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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на 

просторот на општина Аеродром за 2022 година 
  
   

Се објавува за објавување на Програма (Ф) урбанистичко планирање и 
уредување на просторот на општина Аеродром за 2022 година, донесена на 
четвртата седница одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
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 Тимчо Муцунски 
Број 08-9278/1 од 31.12.2021 година 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 

( Ф ) 
УРБАНИСТИЧКО  ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА  
                                                   

 
 ПОДПРОГРАМИ 
 
Ф 1   Урбанистичко планирање  

         ФА          УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  (КАПИТАЛНИ 
ТРОШОЦИ) 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
(ФД)    УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА ( КАПИТАЛНИ  

ТРОШОЦИ ) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 
ГОДИНА 

 
 
 

ПОДПРОГРАМА Ф1 
урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром за 2022 год. 

           
  ВОВЕД: 
    Со оваа Програма се уредува: 
 

I. Изворите за финансирање  на  Програмата .  
II. Средства наменети за урбанистичко планирање  
III. Динамика  за извршување на Програмата. 
IV. Преодни и завршни одредби. 

 
 

 
I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА 

Подпрограмата Ф1 за  урбанистичко планирање  на подрачјето на Општина 
Аеродром се финансира од буџетот за 2022 год. 

 

 
I.ТРОШОЦИ ЗАУРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
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ВКУПНИ   РАСХОДИ     

420000 Стоки  и  услуги 15.900.000,00   

  424000 Поправки и тековно одржување 0,00   

  424420 
Поправки  и одржување на софтвер и 
хардверска опрема 

    

  425000 Договорниуслуги 15.600.000,00   

  425640 Изработка на урбанистички планови 15.000.000,00 
  

  

      

Изработка на детални урбанистички 
планови од Општина Аеродром:  

  

  

- Четврт И 12 блокови:   
   И 12.03     6,91ха   
   И 12.05     6,15ха   
(Се префрла од 2021 година)    
    
- Четврт И 16 блокови:   
      И 16.06   9,28ха   
      И 16.10   4,39ха   
    
- Четврт ЈИ 06 блокови:   
   ЈИ 06.03    12,49ха   
   ЈИ 06.05  1,54ха(финансирано од МТВ од 
претходните години)  

  

    
- Четврт ЈИ 05 блокови:   
   ЈИ 05.03    49,14ха   
    
    
- Четврт И 13 блокови:   
   ЈИ 13.05    8,40ха    
    
- Четврт ЈИ 04 блокови:   
      ЈИ 04.02   16,30ха   
      ЈИ 04.03     8,86ха   
      ЈИ 04.04   15,33ха   
    

 0,00 
    
    
Изработка на детални урбанистички 
планови од Општина Аеродром: 
ФИНАНСИРАНИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ 
ЛИЦА ПРЕНЕСЕНИ ОД 2021 
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- Четврт И 17 блокови:   
   И 17.01            
   И 17.02       
   И 17.04      
  0 
- Четврт ЈИ 09 блокови: 0 
   ЈИ 09.01      0 
      
- Четврт ЈИ 05 блокови:   
   И 05.01        
   И 05.02    0 
    
- Четврт ЈИ 06 блокови:   
   ЈИ 06.03      0 
   ЈИ 06.05    0 
   ЈИ 06.06      
   ЈИ 06.07      
  0 
- Четврт И 13 блокови: 0 
   И 13.06      0 
    0 
- Четврт И 10 блокови:   
   И 10.02        
  0 
Изработка на измена и дополна на 
детални урбанистички планови за градска 
четврт: ФИНАНСИРАНИ ОД ДРУГИ 
ПРАВНИ ЛИЦА ПРЕНЕСЕНИ ОД 2021 

  

    
- Четврт И 11 блокови: 0 
   И 11.12        
   И 11.13      
    
    
    
Изработка на урбанистички планови или 
Изменување  и дополнување на ДУП, за 
урбанистичка четврт,   блок, блокови од 
соодветен урбанистички план за четврт 
финансирани од општина Аеродром 

  

    
Изработка на урбанистички планови или 
Изменување и дополнување на ДУП, за 
урбанистичка четврт,   блок, блокови од 
соодветен урбанистички план за четврт 
финансирани по приватна иницијатива од 
физички и правни лица 

0 
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Изработка на урбанистички проекти 
финансирани од Општина Аеродром 

  

    
Изработка на урбанистички проекти 
финансирани по приватна иницијатива од 
физички и правни лица  

0 

    
Разработка на блокови за урбанистички 
план за село Долно Лисиче 

  

Блок 1  11,39ха   
Блок 7   9,40ха   
Блок 8  20,13ха   
(Се префрла од 2019 година)  0,00 
    
Разработка на други блокови по потреба 
на општината или граѓаните 

  

    
- Четврт И 09 (финансирано од Општина 
Центар) 

  

- Четврт СИ 11 (финансирано од Општина 
Гази Баба) 

  

- Четврт СИ 12 (финансирано од Општина 
Гази Баба) 

0,00 

    
    
Изработка на ревизии на детални 
урбанистички планови и на изменувања 
идополнувања на урбанистички планови за 
блок, блокови од соодветна урбанистичка 
четврт, на разработка на блокови за УП за 
потребите на Општина Аеродром 

  

    
Изработка на урбанистички план вон 
населено место, општ акт: 

  

- Услови од просторен план 
- Изработка на ажурирана геодетска 
подлога 

Изработка на УПВНМ 

- ревизија   
  0,00 
Согласно Решение на Агенција за 
финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој Одобрено е барање за 
финансиска поддршка на Општина 
Аеродром, за Разработка на блокови за 
урбанистички план за село Долно Лисиче 
(планска документација, ажурирање и 
ревизија), и тоа следниве блокови. 
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Блок 2         23,49 ха 

0 

Блок 3         19,66 ха 
Блок 4           8,89 ха 
Блок 5           5,45 ха 
Блок 6           5,56 ха 
Блок 9         20,35 ха 
Блок 10       15,84 ха 
Блок 11       18,68 ха 
Блок 12         8,98 ха 
Блок 13       10,56 ха 
Блок 14       11,92 ха 
(Се префрла од 2019 година)   
ДДВ обврска за донација за разработка на 
блокови за УПС Долно Лисиче, ажурирање 
и ревизија  

  

    
    
Детални урбанистички планови или измена 
и дополнување на ДУП, блокови за 
урбанистички план за село Долно лисиче, 
ЛУПД и  урбанистички план вон населено 
место – по приватна иницијатива на 
физички и правни лица 

0,00 

  425920 
Услуги за копирање, печатењеи 
скенирањеи изнајмување на печатачи 

300.000,00   

  

    

- Скенирање и копирање 

  

  

наурбанистички 
- 
Копирањенаизводиодурбанистичкипланови 
  

425190 
Изнајмување друга опрема 

300.000,00 - Изнајмување на печатачи за потребите на 
секторот 

  426000 Други тековни расходи  300.000,00   

  426310 
Семинари, конференциии и обуки за 
урбанизам, градежништво и ГИС 

100.000,00   

  426990 

Други оперативни расходи:   

  

    
-Изработка на Програма за поставување 
на времени објекти  и изработка на 
Програма за дополни и изменување на 
Програма за поставување на времени 
објекти 

200.000,00 
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Капиталните расходи од ставката 485-Вложувања и нефинансиски средства, 
потставка 485230 – Компјутерски софтвер, во износ од 4.000.000 денари, се 
дел од капиталната програма ФА - Капитални расходи за уредување на 
градежно земјиште, и истите се наменети за надградба на постоечки 
интегриран географски информационен систем –ГИС. 
 
 
II. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
Општина Аеродром финансира урбанистичко планирање од средствата предвидени со 
буџетот за 2022 год. 
 
III. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и 
од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и други 
средства. 
 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Реализацијата на Програмата ја врши градоначалникот на Општина Аеродром, Секторот 
надлежен за комунално уредување, урбанизам и заштита на животната средина. 
 
Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Аеродром“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врзоснованачлен 36 одЗаконотзалокалнасамоуправа (“СлужбенвесникнаРМ” бр. 5/02) 
ичлен95одЗаконотзаградежноземјиште (“СлужбенвесникнаРМ” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
30/16, 31/16, 142/16, 190/16 иСлужбенвесникнаРепублика Северна Македонија број 
275/19),СоветотнаОпштина Аеродромна____________________ седницаодржанана__декември 
2021година, донесе:  

 

 

ПРОГРАМА     Ф А 
ЗАУРЕДУВАЊЕНАГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ 

НАПОДРАЧЈЕТОНАОПШТИНА АЕРОДРОМЗА 2022ГОДИНА 
 
 

Програматасодржи: 
 

I. Просторотнауредување; 
II.  Обемотнаработизаподготвувањеирасчистувањенаградежнотоземјиште; 
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III.  Обемотистепенотнаопремувањенаградежнотоземјиште со објекти на основната 
инфраструктура; 

IV.  Извори на финансирањенаПрограмата; 
V.  Пресметувањенатрошоцитезауредувањенаградежноземјиште; 
VI.  Висинананадоместокзауредувањенаградежнотоземјиштеинеговатараспределба; 
VII.  Начиннараспределбанасредстватазаизградба и одржувањенаинфраструктурата; 
VIII. Средстванаменетизаизработканадокументацијазаградењенаинфраструктурниобјекти; 
IX.  Границинакомплекситезанаплатананадоместокотзауредувањенаградежнотоземјиште;  
X.  ДинамиказаизвршувањенаПрограмата; 

 
I.ПРОСТОРНАУРЕДУВАЊЕ 

 

Какопросторкојепредметнауредувањенаградежнотоземјиштесесметаизграденотоинеизграден
отоградежноземјиштенаподрачјетонаОпштина АеродромопределеносоДУП. 
 

II. ОБЕМОТНАРАБОТИЗАПОДГОТВУВАЊЕИРАСЧИСТУВАЊЕ 

НАГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ 
 

Подобемнаработизаподготвувањеирасчистувањенаградежнотоземјиштезаизградбанаинфрас
труктурниобјектисеподразбира: 
 

 оформувањенагеодетскадокументација, 
 извршувањенаосновнигеомеханичкииспитувања, 
 решавањенаимотноправнитеодноси, 
 расчистувањенаградежнапарцела (селидба, уривањеитранспорт). 

 
III. ОБЕМОТИСТЕПЕНОТНАОПРЕМУВАЊЕНАГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ ОД 

ОСНОВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

ВосмисланаовааПрограма, 
градежнотоземјиштесеуредувавообемистепенсогласноПравилникотзастепенотнауредувањетонагра
дежнотоземјиштесообјектинакомуналнаинфраструктураиначинотнаутврдувањенависинатанатрошо
цитезауредувањетовозависностодстепенотнауреденост (“СлужбенвесникнаРМ” бр. 193/16 и 
72/18),сотоаштоОпштина 
Аеродромвршиопремувањенаградежнотоземјиштесоинфраструктураодзначењезаопштинатаутврде
насоДУП, итоа: 

а) објектизазаедничкакомуналнапотрошувачкасогласноДУП: 
 изградбанасервисни и станбени улициидругиповршини; 
 изградбанасекундарнаатмосферскаканализационамрежа; 
 изградбанајавноосветлувањенасервисни и станбени улици; 
 изградбанајавнозеленилооднадлежностнаОпштина Аеродром; 
 изградбанапречистителнастаницазаотпадниводи (локална). 
 

б) објектизаиндивидуалнакомуналнапотрошувачка: 
 изградбанасекундарнаводоводнамрежа; 
 изградбанасекундарнафекалнаканализационамрежа; 

 
 

 

Уредувањето наградежнотоземјиштесевршипообезбедувањетонаправнии 
техничкиусловииматеријалнисредства. 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕНАПРОГРАМАТА 
 

 

       1. ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ 
 
Програмата за уредување на градежното земјиште (капитални трошоци) за 

2022 год, се финансира од Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година. 
 

2. РАСХОДИ 
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Расходите за реализација на, според намената и по поедини видови 
елементи за уредување на Општина Аеродром се: 

 
 

ПРЕДЛОГ ПОТПРОГРАМА ( ФА ) 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
 

Категорија Ставка Потставка Позиција Видови на расходи   
Структура 

% 

1 2 3 4 5 
    

ТЕКОВНИ  РАСХОДИ  69.825.000,00   

480000 Капитални расходи 69.825.000,00   
  482000      Други градежни објекти 55.825.000,00   
      

1 

Трошоци за уредување на 
градежно земјиште за 
исполнување договорни 
обврски кон корисниците 

    
  

1.02. 

Расходи (трошоци)    за    
уредување  на   градежно  
земјиште до градежни 
парцели за кои Градот 
Скопје (60%) и Општина 
Аеродром (40%) создале 
договорни обврски со 
корисниците.   

  

  Изградба на пристапи, 
сообраќајници и изградба 
на објекти од 
инфраструктура за 
заедничка и индивидуална 
потрошувачка до градежни 
парцели, за кои е наплатен 
надоместок за уредување 
на градежно земјиште.   

  За договорни обврски кон 
корисниците на земјиштето 
од страна на Градот и 
Општина Аеродром, а се 
исполнуваат обврските на 
Градот Скопје и Општина 
Аеродром по директни 
барања од корисниците на 
земјиштето. 

  



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 148  

 
 

  За сите склучени  договори 
помеѓу Градот Скопје и 
Општина Аеродром со 
корисниците на 
земјиштето., каде е 
изградена мрежата од 
инфраструктура, по 
склучувањето на 
договорите, веднаш се 
води постапка за 
приклучување, а во колку 
не е изградена мрежата, од 
било кој вид, се покренува 
постапка за изработка на 
проекти и нивна изградба   

  

482110 

Подготвување 
проекти,вклучувајки дизајн 
на улици,патишта и 
автопати  

4.500.000,00 

  
  

  

Сервисни и станбени улици 

    

  елаборати за животна 
средина 

  Водоводна мрежа 

  Фекална и атмосферска 
канализација 

  Елаборати за геомеханика 

  Eлаборати за нумерички 
податоци 

   Јавно зеленило 

   Јавно осветлување  

  Урбанистички проекти 

  Ревизија на проекти 

  
482120 Изградба на улици, 

патишта и автопатишта 15.000.000,00   
    Сервисни и станбени улици 

15.000.000,00 

  
  

    
Пристапна улица бр. 7 
четврт И11, бл.11, населба 
Мичурин   

  
    

Пристапна улица бр. 2 
четврт И11, бл. 9, населба 
Мичурин   

  

    

Новопланирана станбена 
улица 2 со паркинг во 
четврт И11, бл.12, населба 
Мичурин   

  

    
Новопланирана улица 7 во 
четврт И11, бл.13, населба 
Мичурин   

  
    Дел од паркинг 5.16 во ДУП 

Цркава УЕБ блок 5   
  

    
Паркинг 5.17 во ДУП 
Цркава УЕБ блок 5   

  
    

Дел од новопланирана 
улица 5 во ДУП Црква УЕБ 
блок 4    
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    Дел од паркинг 1.10 во 

Црква УЕБ блок 1    
  

    Паркинг 2.13 во ДУП Црква 
УЕБ блок 2   

  
    други улици, патишта, 

паркинзи и пешачки патеки   
  

482720 Изградба на капацитети за 
водоснабдување 

2.500.000,00 
  

  

  

Новпланирана улица 6 во 
ДУП Црква УЕБ блок 5 

2.500.000,00 
  

  други линии за 
водоснабдување   

  

482910 
Подготвување проекти, 
вклучувајки дизајн на други 
објекти  

1.000.000,00 

  
  

  

Паркинг  простори     
  Пешачки патеки     
  Детски игралишта     
  Спортски игралишта     
  Помошни објекти за 

хендикепирани лица     
  Ревизија на проекти     
  482920 Изградба на други објекти 10.000.000,00   
  

  

1.ФЕКАЛНА И 
АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

6.000.000,00 
  

  Атмосферска канализација 
на пристапна улица 7 
согласно ДУП за четврт 
И11, бл.11, населба 
Мичурин 

6.000.000,00 

  

  Атмосферска канализација 
на новопланирана 
станбена улица 2 со 
паркинг во четврт И11, 
бл.12, населба Мичурин 

  Атмосферска канализација 
на пристапна улица бр. 2 
четврт И12, бл. 9, населба 
Мичурин 

  Атмосферска канализација 
на дел од паркинг 1.10 во 
Црква УЕБ блок 1 

  Паркинг 2.13 во ДУП Црква 
УЕБ блок 2 

  Атмосферска канализација 
во ДУП Црква УЕБ блок 5 

  други фекални и 
атмосферски линии 

  2.ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 4.000.000,00   
  Новопланирана станбена 

улица 2 со паркинг во 
четврт И11, бл.11, населба 

4.000.000,00 
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Мичурин 

  Дел од паркинг 5.16 во ДУП 
Цркава УЕБ блок 5 

  Паркинг 5.17 со сервисна 
улица 6 во ДУП Цркава 
УЕБ блок 5 

  Дел од новопланирана 
улица 5 во ДУП Црква УЕБ 
блок 4  

  Паркинг 2.13 во ДУП Црква 
УЕБ блок 2 

  други линии за јавно 
осветлување 

  
482930 Реконструкција на други 

објекти 
22.000.000,00 

  
  482940 Надзор на изградба 825.000,00   
  

485000 Вложување и нефинасиски 
средства 

14.000.000,00 
  

    485420 Надомест за одземен имот 10.000.000,00   

  

  485230 

Надградба на постоечки 
Интегриран Географски 
Информационен Систем – 
ГИС 

4.000.000,00 

  

 
 
 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕНАТРОШОЦИТЕЗАУРЕДУВАЊЕНАГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ 
 

1. Трошоцитезауредувањенаградежнотоземјиштеопфаќаат: 
трошоцизаизградбанаинфраструктурниобјектизазаедничкакомуналнапотрошувачка; 
трошоцизаизградбанаинфраструктурниобјектизаиндивидуалнакомуналнапотрошувачкаитро
шоцизаподготвување и расчистување. 

а)
 Трошоцитезаизградбанаинфраструктурниобјектизазаедничкакомуналнапотрошувачкаопфаќ
аат: трошоцизарасчистувањенаградежнотоземјиште, 
запроектирањеиизградбанаобјектиодосновнатакомуналнаинфраструктуразазаедничкапотро
шувачка (основникомуналииипречистителнастаница) исе во зависност одпогодноста-
бонитетотналокалитетот (комплекс), кадесеградиилиеизграденстанбен, 
деловенилидругпростор. 

 

б)
 Трошоцитезаизградбанаинфраструктурниобјектизаиндивидуалнакомуналнапотрошувачкао
пфаќаат: трошоцизарасчистувањенаградежнотоземјиште, 
запроектирањеиизградбанаобјектиодосновнатакомуналнаинфраструктуразаиндивидуалнапо
трошувачка. 

 

в) Трошоцитезаподготвување и расчистување: 
трошоцизатековнорасчистувањеитрошоцизаопремувањенаградежноземјиштеизапреместува
њенапостојниобјектиодкомуналнаинфраструктура. 

 

в.1)ТрошоцитезатековнорасчистувањенаконкретнатаградежнапарцелаштопаѓаатнатоварнаГрадот 
гиопфаќаатнадоместоцитезапотполнаекспропријација и за службеностшто се определуваат 
согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 
104/15, 192/15 и 178/16) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 
185/11,64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16). 
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в.2)Трошоцитезаопремувањенаградежноземјиште, надвородградежнатапарцела, 
сепресметуваатсопретпоставениколичиниитековницени, 
споредприложениотпроектзаизградбанаобјектиодкомуналнаинфраструктура. 

 

в.3)Трошоцитезапреместувањенапостојниобјектиодкомуналнаинфраструктура, 
гисносиинвеститорот. 
Изграденитеобјектиодосновнатакомуналнатаинфраструктура во случај кога е невозможно 

нивно преместување, 
акоиостануваатвограницитенаградежнатапарцеланаинвеститоротилиподобјектитештосеградат, 
морадабидатзаштитени.Инвеститоротедолжен, 
предотпочнувањесоизградбанаобјектотвосвојатаградежнапарцела, 
дапобараписменасогласностодОпштина Аеродром зазаштитанатиеобјекти. 
Трошоцитезазаштитанаобјектитегисносиинвеститорот. 

 

2.
 Инвеститоротедолжендаобезбедиидоставихидротехничкиусловизаприклучувањенаобјектот
насоодветнатамрежазаиндивидуалнапотрошувачка.  

 

Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и фекална 
канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок за приклучување што 
го утврдува давателот на услугата Ј.П.„Водовод и канализација“ – Скопје, согласно член 7 од 
Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен 
весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11,54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16). 

Ј.П. „Водовод и канализација“ - Скопје заедно со хидротехничките услови доставува и вкупен 
износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите согласно законската регулатива. 
  

Задополнителнодобиенасогласностзаприклучувањенамрежиодиндивидуалнапотрошувачк
анадоместокотќесерегулирасоанекс-договор, 
иќесепресметувапоценикоиважатвомоментотнасклучувањетонаанекс-договорот. 

Присклучендоговорзауредувањенаградежнотоземјиште, 
доколкукомуналнотопретпријатие, 
односноакционерскотодруштвоизвршиизменавотехничкоторешениезавеќедаде
насогласностзаизградбанакомуналнаинфраструктура, 
истотозаедносоинвеститоротседолжнидагисносаттрошоцитезапроектирањеиизг
радбанаистата.Претходнонаправенитетрошоци, 
комуналнотопретпријатиеодносноакционерскотодруштвоиинвеститорот, 
седолжнидамугинадоместатнаОпштина Аеродром. 

 

 
VI. ВИСИНАНАНАДОМЕСТОКОТИНЕГОВАТАРАСПРЕДЕЛБА 

 

Надоместок 
Зауредувањенаградежноземјиштесеплаќанадоместокзауредувањенаградежнотоземјиште 

(вопонатамошентекст: надоместок), ,за што се изготвува Пресметка. 
Во пресметката се утврдува износот и субјектите кои вршат уплата на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште и тоа физички и/или правни лица-сопственици на објектот 
односно физички и/или правни лица-носители на правото на градење кои во име и за сметка на 
сопствениците на објектот го вршат плаќањето на надоместокот за уредување на градежно 
земјиштеврз основа на меѓусебен договор или друг правен акт, заверен на Нотар. 

Висинатананадоместокотсерегулирасодоговорзауредувањенаградежнотоземјиштештоинвест
иторотгосклучувасоОпштина АеродромзаинфраструктураодзначењезаопштинатаутврденасоДУП. 

Договоротсклучувавоелектронска и писменаформа. 
Висинатананадоместокотсеопределуваспоредосновицасосостојбанаден 

01.01.2022год.изразенаводенари/м2 нетоизграденаповршинаиистата изнесува 28.016,оо денари/м2. 
Основицата од претходниот став 

месечносеусогласувасопроменатанаиндексотнаценинамало, 
објавенодДржавниотзаводзастатистика. Замесецитезакоинееобјавениндексотнаценинамало, 
ќесеприменувапоследниотобјавениндекс. 

Надоместокотможедасеплаќана12 (дванаесет)месечнирати, доколкуизносотенад 
100.000,ооденаризафизичкилицаинад 1.000.000,ооденаризаправнилица. Прватаратавовисинаод 
30% до 50% одизносотнанадоместокотсеплаќаведнаш, аза остатокотдо 11 
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(единаесет)еднаквимесечнирати, 
инвеститоротедолженкајнадлежниотопштинскиорганзафинансиидадоставибанкарскагаранција. 

Надоместокот може да се плаќа на18 (осумнаесет)месечни рати, доколку износот е над 
100.000.000,оо денариза правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на 
надоместокот се плаќа веднаш, а за остатокот до 17 (седумнаесет)еднакви месечни рати, 
инвеститорот е должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави банкарска 
гаранција. 

Надоместокот може да се плаќа на 36 (триесетишест) месечни рати, доколку износот е над 
200.000.000,оо денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на 
надоместокот се плаќа веднаш, а за остатокот до 35 (триесетипет) еднакви месечни рати, 
инвеститорот е должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави банкарска 
гаранција.  

 
ВисинатананадоместокотсепресметувавоединственизносзаГрадотСкопјеиОпштина Аеродром 

иистатапретставувазбирнависинатанатрошоцитеодточките 1, 2  и 3  одовааглаваитоа: 
 

1. Трошоцизазаедничкакомуналнапотрошувачка 
Висинатанатрошоцитезаизградбанаинфраструктурниобјектизазаедничкакомуналнапотрошува

чкасеутврдувакакопроцентуаленделодосновицатаиедаденавоследниоттабеларенпреглед: 
 

  

Основни 

комуналии 

Погодност - 
бонитетналокалитетот 

(комплекс) 

КОМПЛЕКСИ + 
пречистителна 
станица  (1%) 

станбенпр
остор 

деловенили 
другпростор 

1 2 3 4 
 

1. 
 
ДЕЛ -1 

 
22% 

 
4% 

 
10% 

 
2. 

 
ДЕЛ -2 

 
20% 

 
2% 

 
8% 

 
3. 

 
ДЕЛ -3 

 
18% 

 
1,5% 

 
4% 

 
4. 

 
ДЕЛ -4 

 
16% 

 
1% 

 
2% 

 

2. Трошоцизаиндивидуалнакомуналнапотрошувачка 

а) 
Висинатанатрошоцитезаизградбанаинфраструктурниобјектизаиндивидуалнакомуналнапотрошувач
касеутврдувакакопроцентуаленделодутврденатаосновицаитоаза: 
 

 Водоводнамрежа ------------------------------------------ 1,5о% 
 Фекалнаканализационамрежа ----------------------- 1,5о% 

 

Доколкувоосновниотдоговорепресметанинадоместокзатоплификационамрежа, 
присклучувањеанекс-договорзаразликатанаповршинанаобјектот, 
овојнадоместокќесепресметавовисинаод3,2о % одутврденатаосновица, 
наденотнасклучувањенаистиот 

Доколкувоосновниотдоговорепресметанинадоместокзаниско-
напонскаелектричнамрежа, присклучувањеанекс-
договорзаразликатанаповршинанаобјектот, 
овојнадоместокќесепресметавовисинаод 2,3о % одутврденатаосновица, 
наденотнасклучувањенаистиот. 

 

3. Трошоцизапоранешнорасчистување 

Вовисинатананадоместокотсепресметуваатитрошоцитештоинвеститорот 
(сопственикот)едолжендагинадоместизапоранешнорасчистувањенаградежната
парцелапресметанивореаленизносипотековницени. 

 

Трошоцитезапоранешнорасчистувањенаконкретнаградежнапарцела, 
исплатениодГрадотопфаќаат: 
 надоместзаодземеноземјиштеизаекспроприрананедвижност, штоеисплатен; 
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 трошоцизаселидба, уривањенаекспроприраните, 
какоиевентуалнитрошоцизарасчистувањеисанацијанатеренотнаконкретнатаградежнапарцела
; 

 дополнителноутврденитетрошоцинаправенивопретходниотпериодзарасчистувањенаконкретн
аградежнапарцелакоинесеопфатенисоосновниотдоговоринесерегулиранисоанекс-договор. 

 

Вотрошоцизарасчистувањенаградежнапарцеланесепресметувавредностанаопштественитест
анови, направенитетрошоцизатековнотоодржувањеидоведувањевоисправнасостојбанастановите, 
односноделовниотпростор, даденизараселувањенапоранешнитесопственициилистанари. 
 

Дополнителниодредбизаопределувањенависинатананадоместокот 

Зарасчистувањетонаградежнипарцелизаизградбанаобјектиодосновнаисекундарнакомунална
инфраструктуразазаедничкаииндивидуалнатакомуналнапотрошувачка, 
запроектирањеиизградбанатиеобјектитеизауредувањетоназаедничкиотградскипростор, 
сенаплатуванадоместокнанивонаГрад Скопје и општините во градот Скопје, 
врзосновицаизразенаводенари/м2 нетоизграденаповршина, 
исогласноПравилникотзастепенотнауредувањетонаградежнотоземјиштесообјектинакомуналнаинф
раструктураиначинотнаутврдувањенависинатанатрошоцитезауредувањетовозависностодстепенотн
ауреденост (“СлужбенвесникнаРМ” бр. 193/16 и 72/18), 
Правилникотзастандардиинормативизапроектирање (“СлужбенвесникнаРМ” бр. 60/12, 29/15, 32/16, 
114/16 и 211/20), Правилник за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 225/20и 219/12); 

 

ЗасекојвиднапросторштонееопфатенсоодредбитенаПравилницитеодпретходнатаалинеа, 
надоместокотќесепресметувапоаналогијакакозапросторотопфатенсоПравилниците; 

Акопотпокривниотпросторсеизведувавоповеќенивоа, надоместокотсокоефициент 
0,2сеприменувасамозапоследнотонивосметанооддолунагоре; 

Припренаменаодстанбенводеловенпростореднократноседоплаќаразликадовисинананадомес
токотзауредувањенаградежноземјиштезаделовенпростор. 
Разликатасеутврдуваспоредтабелатазапогодност-бонитетналокалитетот (комплексот). 

Запренаменаодделовенвостанбенпросторнесевраќаразликатавоплатениотнадоместок. 
Доколкуинвеститоротнемаодобрениезаградење, 

аизградилобјектиимадоказзаплатеннадоместок (договорипроектсоурбанистичкасогласност) 
површинатасепризнава.Доколкуобјектотнееотпочнатсоградбаилинееизграден, 
анаодобрениетозаградењееизминатаважноста, површинатанесепризнава. 

ДоколкунаеднаградежнапарцелапокрајпредвидениотобјектсоДУПвеќепостојатобјекти, 
коисоДУПсенегираат, инвеститоротедолжендагиурне, 
ворокоддвегодиниодденотнаиздавањетонаодобрениетозаградењенаобјектотпланирансоДУП. 

ИнвеститоротедолжендадоставидоГрадотСкопјеодобрениезаградењеворокод 60 (шеесет) 
денаодденотнасклучувањетонадоговоротзарегулирањенанадоместокот. 
Доколкуинвеститоротнеприбавиодобрениезаградењевопретходнонаведениотрок, 
договоротпрестанувадаважи 
(воделотзаначинотнапресметувањенаповршината).Платениотизноснанадоместокот, 
набарањенаинвеститоротможедамусевратикакопариченизносвономиналнавредност, 
илидамусепресметанаистначин, приповторнобарањезапресметувањенанадоместокот. 

ЗалокалитетзакојнеедонесенДУП, авлегувавограницитенаградежниотреонодреденсоГУП, 
сенаплатуванадоместоксогласнонаменатаспоредГУП, 
подобиенасогласностодопштинатазатехничкатадокументација (урбанистичкипроект) 
инаменатапланиранасоГУП. 

Акоинвеститоротизградипоголемаповршинаоддоговорената, 
долженезаразликатавоповршинакојаевосогласностсопостојниотДУП, дасклучидоговор. 

Когаградежнотоземјиштеделумносеуредуваиливоопштонесеуредува, 
инвеститоротназемјиштетоплаќанадоместокдовисинатанатрошоцитезаделумноуредувањеназемјиш
тето-
делуменнадоместокиливоопштонеплаќанадоместокодиндивидуалнакомуналнапотрошувачка.Воови
еслучаи, 
задолжителносеплаќанадоместокотзауредувањенаградежноземјиштештосеоднесуваназаедничкако
муналнапотрошувачка 
 Површинатанаобјектотштоеурнатилиќесеурива, 
сенамалуваодпресметанатаразвиенаповршинанаобјектотштосегради, 
поиститенормипокоиепресметанаповршинатаприсклучувањетонадоговоротзарегулирањенанадоме
стокот, за новоизградениот објект. 
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 Зарасчистувањенаобјектотштоеурнатилисеурива, 
сепресметувааттрошоцитезаопремувањесообјектиодзаедничкаииндивидуалнатакомуналнапотрош
увачкаштојакористелобјектот-предметнауривање. 

Зарасчистувањенаобјектикоисеурнатиилисеуриваат, 
асенаоѓаатделумнонаградежнапарцелазаградбанаобјектиодјавенинтерес 
(улици, тротоариисл.), аделумнонаградежнапарцеланасопственикот, 
сопственикотгосносисамоделотодтрошоцитезаобјектиштоселоциранинанеговат
аградежнатапарцела. 

 
VII.  НАЧИННАРАСПРЕДЕЛБАНАСРЕДСТВАТАЗА 
ФИНАНСИРАЊЕИЗГРАДБАНАИНФРАСТРУКТУРА 

 

Изградбатанаинфраструктуратасефинансираодсредстваштосеостваруваатпреку: 
- приходитеоднадоместок за уредување на градежно земјиште 

(коисераспределуваатвосооднос 60% заГрадотСкопјеи 40% заопштината Аеродром),  
- капитални дотации, 
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени објекти, 
- средстванајавнипретпријатијаиовластенисубјекти,  
- самопридонеси согласно закон,  
- другистредства, 

 коисеуплатуваатнасметканаОпштина Аеродром 
зауредувањенаградежнотоземјиштеисеупотребуваатсамозатаанамена. 
 

Трошоцитезауредувањетонаградежнотоземјиштегиплаќа 100% 
ГрадотСкопјезаосновнатаинфраструктура (магистрални и собирни улици и други основни 
инфраструктурни објекти) и 100% Општина Аеродром засекундарнатаинфраструктура 
(станбениисервисниулициидругисекундарниинфраструктурниобјекти), 
соедноприклучноместозасекојобјектодинфраструктуразаеднаградежнапарцела. 
 

 Когаградежнотоземјиштееуреденосоизграденаосновнаинфраструктурнамрежа, 
азалокалитетоткадесенаоѓаградежнатапарцеланемадонесеноДУПилиземјиштетонееуредено,
аимадонесеноДУПинеецелосноизграденаинфраструктурата, 
доколкуинвеститоротинсистирасамдајаградиинфраструктурнатамрежа, 
согласнооверенатехничкадокументацијазаградењенаинфраструктурнитеобјектисосвоисредст
ва, должененаГрадотиопштинатадаимгинадоместипоранонаправенитетрошоцивовисинаод 
33% однадоместокотодреденвоглаваVI, точка 1, 2 и 3; 
даовозможиприклучувањанаинфраструктурнитемрежинаиднитеинвеститориназемјиштето; 
дабидетехничкиприменаодсоодветнотокомуналнопретпријатиеилиовластенисубјектиидајапре
даденаГрадотСкопјеилиопштинатабезнадомест. 

 Трошоцитезаопремувањеиизградбанаобјектиодкомуналнаинфраструктуранадвородградежна
тапарцелаитрошоцитезапреместувањенаобјектиодкомуналнаинфраструктуразазаедничкаиин
дивидуалнакомуналнапотрошувачка, 
штоинвеститоротгиизвелилиизведувасамоиницијативнобезучествонаГрадотиопштината, 
апредсклучувањедоговоризарегулирањенанадоместокотидоговорзаизведувањенаобјектиодко
муналнаинфраструктураодстрананалокалнатасамоуправа, несепризнаваат, 
освензалокалитетикадебилебесправноизградениобјекти, 
асодонесувањенановидеталниурбанистичкипланови, иститесевклопуваат. 

 Заовиелокалитети, 
морадаимаисправнатехничкадокументацијазаизградениобјектиодинфраструктура, 
заверенаоднадлеженорганиизграденитеинфраструктурнимрежидасепримениодјавнитекомуна
лнипретпријатијаидругиовластенитесубјекти. Притоасепризнаваатсамотрошоците-
делотоднадоместокотзаизграденатаинфраструктурнамрежаодиндивидуалнакомуналнапотро
шувачка. 

 ОвааизграденаинфраструктурнамрежасепредаванаГрадотиопштината, 
соштосеовозможуваприклучувањенановиинвеститорикоинадоместокотгоплаќаатнаГрадотиоп
штината. 

 Воизградбанаинфраструктурниобјектиимрежи, 
каденаплатениотнадоместокенедоволензалокалитетикаденееизграденаинфраструктурнатам
режа, Градотиопштинатадоговорноќегорешатконечнотозатворањенафинансиската. 

 Градотиопштинатасоактгиотстапуваатобјектитеодкомуналнатаинфраструктуранасубјектитеко
истопанисуваатсонив, сопонатамошнаобврскадаги стопанисуваат иодржуваат. 
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 За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се плати 
надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку сопственикот/инвеститорот на 
објектот не го регулирал овој надоместок со претходни договори.. 

 Трошоцитезаприклучувањенаводоводна, 
фекалнаиатмосферскаканализационамрежасерегулираатдоговорнопомеѓуЈ.П.”Водоводикана
лизација” иинвеститорот, 
заделотодприклучувањетоодприклучнаташахтавоградежнатапарцеланаинвеститоротдоприкл
учнотоместонауличнитеинфраструктурнимрежанаведенивохидротехничкитеусловииздаденио
дЈ.П.”Водоводиканализација“.Инвеститоротможедаизбереизведувачнаработите, 
носозадолжителеннадзорнаизвршувањенаработитеипримањеодстрананаЈ.П.”Водоводиканал
изација”, како и по претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина. 

 Инвеститоротедолженпредбарањето, 
заиспораканавода,електричнаенергијаитопловодногреење, 
даовозможиКомисијаодГрадотиопштинатадајаутврдидефинитивноизграденатаповршина. 
Задефинитивноутврденатаповршинаправатаиобврскитесеуредуваатсоанекс-договор. 

 
 

VIII. СРЕДСТВАНАМЕНЕТИЗАИЗРАБОТКАНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАГРАДЕЊЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРНИОБЈЕКТИ 
 

Градотцелоснофинансираизработканадокументацијазаградењенаинфраструктурниобјектиодз

начењезаГрадот, 

утврденасоГенералниотурбанистичкипланнаГрадСкопјеиОдлукатазамагистралниисобирниулици 

(согласночлен 10 одЗаконотзаГрадСкопје “СлужбенвесникнаРМбр.55/04 и 158/11”), 

аизработкатанадругитепроектизаизградбанаинфраструктурниобјекти од значење заопштината 

(согласночлен 15 одЗаконотзаГрадСкопје “СлужбенвесникнаРМбр.55/04 и 158/11”), 

согласнодоговоритезарегулирањенанадоместокотсклученисоинвеститорите. 

 
IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  

 

Надоместокотсенаплатувапокомплексинаградежнотоземјиштезависноодподобноститештоод
реденотоземјиштемугидаванаинвеститорот, местоположбатаназемјиштетовонаселбатаиградот, 
сообраќајнатаповрзаностсоцентаротнаградотиопременостанаградежнотоземјиштесокомуналниобј
ектизазаедничкаииндивидуалнакомуналнапотрошувачка. 
 

Комплекситесеутврденисоследнитеграници:  
 

 

КОМПЛЕКС-1 
 

ДЕЛ-1 (ОпштинаАеродром) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти:дел И 08 (по 

аднистративната граница со Општина Центар), дел И 09 (по аднистративната граница со Општина 
Центар), И 10, И 11, И 12, И 13, И 14, И 15, И 16 и И 17кадезавршуваописотнакомплекс-1 
заОпштинаАеродром. 
 
 

 
 

КОМПЛЕКС-2 

ДЕЛ-2- (ОпштинаАеродром) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ 01, ЈИ 02, ЈИ 03, ЈИ 

06 и ЈИ 09, кадезавршуваописотнакомплекс-2 заОпштинаАеродром. 
 
 

КОМПЛЕКС-3 

 
ДЕЛ-3- (ОпштинаАеродром) 
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Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ04 и северен дел ЈИ 
05 (поотворениотканалнаф-ка “Охис”),кадезавршуваописотнакомплекс-3 заОпштинаАеродром. 
 

 КОМПЛЕКС-4 
 

ДЕЛ-4 - (ОпштинаАеродром- нас. ГорноЛисиче) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти:јужен дел ЈИ 05 (по 

отворениот канал на ф-ка “Охис”) и ЈИ 07, кадезавршуваописотнакомплекс-4 заОпштинаАеродром 
- нас. ГорноЛисиче. 
 

 

Границитенакомплекситеодатподефинираните градски четврти како и административните 
граници на општините во ГУП со кои сеодредувакомплексот. 

 

 
X.  ДИНАМИКАНАИЗВРШУВАЊЕНАПРОГРАМАТА 

 

ДинамикатанаизвршувањетонаПрограматаќезависиодсоздаденитеправнипретпоставкиитехничкиус
лови, какоиодприливотнасредстватанаменети за финансирање на оваа програма. 
 

 
XI.  ПРЕОДНИИЗАВРШНИОДРЕДБИ 

 

1. ЗаспроведувањетонаовааПрограманадлеженеГрадоначалникотнаОпштина Аеродром. 
 

2. ОвааПрограмавлегувавосиласоденотнаобјавувањетово”СлужбенгласникнаОпштина 
Аеродром”, аќесеприменуваод 01.01.2022година. 

 
 

 
 
 

ПОТПРОГРАМА (ФД) 
УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА 

( КАПИТАЛНИ  ТРОШОЦИ ) НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
ВОВЕД: 
 
Со оваа Потпрограма се уредува: 
 
I.  Просторот на уредување; 
II.  Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 
III.  Обем и степен на опремување на  градежното земјиште; 
IV.  Финансирање на Програмата; 
V.  Пресметување на трошоците за уредување на просторот (градежно 
земјиште) во  рурални подрачја; 
VI.  Висина на надоместок за делумно уредување на градежното земјиште и 
неговата распределба; 
VII.  Начин на распределба на средствата за изградба на инфраструктурата; 
VIII.     Средства наменети за изработка на документација за градење на 
инфраструктурни објекти; 
IX.  Граници на комплексите за наплата на надоместокот за делумно уредување 
на градежното земјиште; 
X.  Динамика  за извршување на Програмата; 
XI .      Преодни и завршни одредби. 
 

I. ПРОСТОР  НА УРЕДУВАЊЕ 
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Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета 
изградено и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Аеродром што не е определено со урбанистички план.  
 

II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
 
Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за 
изградба на инфраструктурни објекти  за заедничка комунална потрошувачка 
подразбира: 
 
• оформување на геодетска документација, 
• извршување на основни геомеханички испитувања, 
• решавање на имотно правните односи, 
• расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт). 
 
 

III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Во смисла на оваа програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен во 
согласност со Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со 
објекти на комунална инфраструктура и начинот на уредување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на 
РМ БР. 193/16 и 72/18), со тоа што Општоина Аеродром врши опремување на 
градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината и тоа: 
 
      а)   објекти за заедничка комунална потрошувачка: 
 
• изградба на јавен пат и други површини согласно урбанистички план во 
надлежност на општината; 
• изградба на атмосферска канализациона мрежа; 
• изградба на јавно осветлување; 
• изградба на јавно зеленило; 
• изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална). 
• изградба на водоводна мрежа; 
• изградба на фекална канализациона мрежа; 
• изградба на гасоводна мрежа; 
Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни и 
технички услови и материјални средтва. 
 
IV.     ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА   
                                                        

 
V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за 
изградба на инфраструктурни објекти за заедничка  комунална 
потрошувачка, трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за 
индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и 
трошоци за расчистување и опремување. 
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а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка  комунална 
потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за 
проектирање и изградба на објекти од примарна и секундарна комунаклна 
инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и пречистителна 
станица) и за погодноста-бонитетот на локалитетот ( комплекс), каде се гради или 
е изграден станбен, деловен или друг простор. 

 
в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за  тековно 

расчистување и  трошоци  за опремување на градежно земјиште и за 
преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура. 

 
в1) Трошоците за тековно расчистување на конкретна градежна парцела 

што паѓаат на товар на општината опфаќаат: 
 
• износот на надомест даден како предлог-надомест во постапка за 
експропријација на објекти според пазарната вредност на становите или 
деловниот простор во најблиската околина до експроприраните објекти или 
објектите што се експроприраат, намалена за износот: 
– на вложените средства во објектите за комуналната инфраструктура 
(водоводна, фекална, топлификациона, нисконапонска електрична, ТТ 
инсталација, лифт и засолниште), кои не се изведени во експроприраниот објект, 
–         на надоместок за уредување на градежно земјиште  што не е платен за 
објекти кои се експроприраат, а се изградени по 01.01.1966 година и 
– на степенот на амортизацијата на објектот.  
• износот на надомест даден како предлог-надомест во постапка за 
експропријација на објекти што заради својата природа не се во промет и за кои не 
се формира пазарна цена (бунари, огради, зидови и сл.), според пазарната 
вредност на материјалот и работната рака, потребна за изградба на тие објекти, 
намалена за износ на амортизација; 
• трошоците за селидба на сопствениците и уривањето на експроприраните 
објекти, според тековни цени; 
• износот на надомест даден како предлог-надомест за земјиште што треба 
да се одземе и тоа 7% од основните комуналии за земјиште од 5-ти комплекс и 
5%, за земјиште од 6-ти комплекс; 
• износот на надомест даден како предлог-надомест за насади, посеви, шуми 
и плодови на земјиштето што се одзема, врз основа на елементите со помош на 
кои според обичаите на пазарот се утврдува нивната пазарна цена, доколку  не 
влегле во пазарната вредност на земјиштето. 
 
в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната 
парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според 
приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура. 
 
Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, се 
пресметуваат со претпоставени количини според приложениот проект за 
изведување на објекти од комуналната инфраструктура. 
 
Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, за 
делот во границите на градежната парцела, ги сноси инвеститор.  
 
Изградените објекти од комуналната инфраструктура кои остануваат во границите 
на градежната парцела на Инвеститор или под објектите што се градат, мора да 
бидат заштитени. Инвеститор е должен, пред отпочнување со изградба на објектот 
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во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од администрацијата 
на Општина Аеродром, за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на 
објектите ги сноси Инвеститор. 
 
За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална 
потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува 
по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот. 
 
При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното 
претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото 
решение за веќе дадена согласност за проектирање и изградба на комунална 
инфраструктура, истото заедно со Инвеститор се должни да ги сносат трошоците 
настанати во врска со превземените обврски од договорот. Претходно 
направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското друштво 
и Инвеститор, се должни да ги надоместат на Општина Аеродром. 
 
VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 
 
Надоместок 
За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за делумно уредување 
на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок). 
 
Висината на надоместокот  и начинот на плаќање се регулира со договор за 
делумно уредување на градежното земјиште што Инвеститор го склучува со 
Општина Аеродром за изградба на инфраструктурни објекти. 
 
Договорот се склучува во  електронска и писмена форма. 
 
Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 
01.01.2022 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата месечно 
се усогласува со промената на индексот на пораст на цените на мало. За 
месеците за кои не е објавен индексот со промената на цената на мало, ќе се 
применува последниот објавен индекс. 
 
Надоместок се плаќа на 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 
100.000,оо денари. Првата рата во висина  од  50% од износот на надоместокот се 
плаќа веднаш во готово, а остатокот на 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за 
кои Инвеститорот  е должен кај надлежниот општински орган за финансии,  да 
достави банкарска гаранција.  
Доколку има измени во начинот на плаќање на уредување на градежното земјиште 
ќе се направи измена во програмата ФД и ќе се утврди начинот на плаќање. 
Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Општина 
Аеродром и тоа: 
 
1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка 
 
 
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка 
комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е 
дадена во следниот табеларен преглед: 
 

     
 

 основни 
комуналии 

        Погодност – бонитет на  
локалитетот ( комплекс) 
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          КОМПЛЕКСИ             + 
пречистителна 
станица (0,5%) 
 

    
станбен 
простор 

 
деловен или  
друг простор 

                    1              2           3                 4 
 
1. 

 
ДЕЛ - 5 

 
             7% 

 
        0.00% 

 
            0.50% 

 
2. 

 
ДЕЛ - 6 

 
              5% 

 
        0.25% 

 
           0.25% 

 
2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка 
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за 
индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел 
од утврдената основица и тоа за 
 

 Водоводна мрежа.................................... 1.50% 
 Фекална канализациона мрежа..............1.50% 

 
Трошоци за поранешно расчистување 
 
Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што Инвеститор е 
должен да ги надомести на Општина Аеродром за поранешно расчистување на 
градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени. 
 
Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела 
,исплатени од Општина Аеродром опфаќаат: 
• надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е 
исплатен; 
• трошоци за селидба, уривање на експроприраните објекти, како и 
евентуални трошоци за расчистување и санација на  теренот на конкретната 
градежна парцела; 
• дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за 
расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот 
договор и не се регулирани со анекс-договор. 
 
Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот 
 
За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и 
секундарна комунална инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка, за 
проектирање и изградба на тие објекти и за уредувањето на просторот, се 
наплатува  надоместок за Општина Аеродром, врз основица изразена во 
денари/м2 нето изградена површина, и согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 193/16 и 72/18), Правилникот 
за стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 60/12, 
29/15, 32/16, 114/16 и 211/20), Правилник за урбанистичко планирање (“Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 225/20 и 219/12); 
Надоместокот за пренамена од станбен во деловен простор се наплатува 
еднократно, според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот), а 
средствата се неповратни.  
Надоместокот за пренамена од деловен  во станбен простор не се наплатува. 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 161  

 
 

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со урбанистичкиот 
план веќе постојат објекти, кои со урбанистичкиот план се негираат, Инвеститор е 
должен да ги отстрани, по правосилноста на одобрението за градње на објектот 
планиран со урбанистичкиот план. 
 Доколку Инвеститорот поради постапки и акти кои се спротивни на 
важечките закони не го гради објектот во согласност со одобрението за градење и 
биде спречен во градбата  од надлежните органи, а понатаму не продолжи со 
градбата според издаденото одобрение, нема право да бара поврат на уплатениот 
надоместок за делумно уредување на градежното земијште и истиот  му се 
задржува во целост. 
 Општина Аеродром е должна да изготви одобрение за градење во рок од 5 
(пет дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот 
за делумно уредување на градежното земјиште. 

За градежното земјиште кое делумно се уредува, Инвеститорот на 
земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на 
земјиштето-делумен надоместок. 
 Површината на објектот што е урнат или ќе се урива кој е во имотен лист, се 
намалува од пресметаната нето површина на објектот што се гради, по истите 
норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за 
регулирање на надоместокот. 
 За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат 
делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улици, 
тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на Инвеститор, Инвеститор го 
сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата 
градежната парцела 
 
 
 

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

 
Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат 
преку: 
 
- приходите од надоместок,  
- самопридонеси,  
- други стредства, 
 
 
кои се уплатуваат на сметка на Општината Аеродром за делумно уредување на 
градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена. 
 
Трошоците за делумното уредувањето на градежното земјиште до градежната 
парцела ги плаќа Општината Аеродром, со обезбедено едно приклучно место за 
секој објект од инфраструктура за една градежна парцела. 
• Ако Инвеститор се приклучи на изградена комунална инфраструктура од 
индивидуална потрошувачка без согласност на Општина Аеродром, Општина 
Аеродром нема да даде налог за приклучување на изградените инфраструктурни 
објекти, до договорното регулирање на обврските помеѓу Општина Аеродром и 
Инвеститор. 
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VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

 
 
Општина Аеродром ја финансираат изработката на документацијата за градење 
на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка, утврдена со 
урбанистички план, согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени 
со корисниците. 
 
 
 

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ 

 
 
Надоместок се наплатува за комплекс на градежното земјиште кое е опфатено со 
урбанистички план и актите што ги заменуваат тие планови, а зависно од 
подобностите што одреденото земјиште му ги дава на Инвеститорот, 
местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност 
со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални 
објекти за заедничка комунална  потрошувачка. 
 
КОМПЛЕКС-5 
 
ДЕЛ-5 - (Општина Аеродром- КО Горно Лисиче и КО с. Долно Лисиче) комплекс кој 
се дефинира со урбанистички проект УП за секоја катастарска парцела која има 
обезбедено пристап – реон од завршување на опфат ГУП на Град Скопје до опфат 
на УПС Долно Лисиче. 
   
КОМПЛЕКС-6 
 
ДЕЛ-6 - (Општина Аеродром- с. Долно Лисиче) комплекс, за кој е изработен на 
урбанистички план за село Долно Лисиче со одлука бр. 09-132/7 од 30.03.2017 
година 
 
X. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни 
претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата од 
надоместокот и  другите средства. 
 
 
 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Аеродром, 
Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во 
Општина Аеродром. 
Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во ”Службен гласник на 
Општина Аеродром". 
 
Број 09-472/31 од 31.12.2021 година 
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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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма (Ј) комунални дејности на подрачјето на општина 

Аеродром за 2022 година 
  
   

Се објавува за објавување на Програма (Ј) комунални дејности на 
подрачјето на општина Аеродром за 2022 година, донесена на четвртата седница 
одржана на ден 30.12.2021 година. 
 

 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
                                                                                                    Тимчо Муцунски с.р. 

Број 08-9279/1 од 31.12.2021 година 
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ЗА  ПОТПРОГРАМИ  ( J0); (J3); (J6); (J7); (J8 ); (J9); (JA); (JД); (JE); (JФ); (JГ), (JИ); (JM); (JН) 

    

    

    

    

    

    

      

      

  
ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА 

  

ИЗГОТВУВАЧИ: 
ЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

  
ПРЕСТАВНИЦИ: 

Иван Кокалановски, дипл.инж.арх. 
Раководител на Секторот за урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 

  ОСНОВ: ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  НАДЛЕЖНОСТ: СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

ПРЕДЛОГ П Р О Г Р А М А 
(Ј) 

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 
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        Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” бр. 5/02), член 16 точка 4 и 
лен 24 од Статутот на Општина Аеродром („Сл. гласник на Град Скопје” бр. 7/05), а во врска со член 15 став 1 точка 4 од 
аконот за Град Скопје („Сл. весник на РМ” бр. 55/04), член 83 и член 84 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ” 
р. 17/11), Советот   на   Општина   Аеродром  на  4 та седница одржана на   30.12. 2021 година, донесе:  

    

    

    

 
 П Р О Г Р А М А 

(Ј) 
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2022 ГОДИНА 

    

 

ВОВЕД: 
 
Програмата ( Ј ) ги содржи следните потпрограми : 
 
Ј0 Одржување на урбана опрема 
Ј3 Јавно осветлување 
Ј6 Одржување и заштита на локални  патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај        
Ј7  Одржување и користење на паркови и зеленило 
Ј8  Други комунални услуги                                                                                                                                                          
Ј9 ОДРЖУВАЊЕ ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ                                                                                                                        
ЈА Изградба на јавно осветлување 
ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 
ЈЕ Изградба на простор за паркирање 
ЈФ Изградба на сообраќајна сигнализација                                                                                                                                
ЈГ Изградба на системи за водоснабдување 
ЈИ Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
JK ПОТПРОГРАМА  (KАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА)                                                                            ЈМ 
Паркови и зеленило  / капитални расходи / 
ЈН Урбана опрема  / капитални расходи / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 Со оваа Програма се уредува: 
 
I. Изворите за финансирање  на  Програмата 
II. Пресметување на трошоците за комунални дејности 
III. Начин на распределба на средствата за финансирање на комуналните дејности 
IV. Динамика за извршување на Програмата 
V. Преодни и завршни одредби 
 
I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА 
 
ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА.  
 
II. ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  
 
РАСХОДИТЕ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА, СПОРЕД  НАМЕНАТА И ПО ПОЕДИНИ ВИДОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОМУНАЛНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ:  
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ЈО ) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

ТЕКОВНИ РАСХОДИ 27,357,000.00 

  

42 СТОКИ И УСЛУГИ 27,357,000.00 

  421 Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт 3,000,000.00 

  
  

421120 одовод и канализација 3,000,000.00 

    
отрошена вода за чешмички и фонтани во 
А 

3,000,000.00 

  424 
Поправки и тековно 

одржување  
  23,550,000.00 

  

  

424390 држување на други градби 23,550,000.00 

  

  

анација на клупи и корпи 3,500,000.00 

  
онтани на територија на Општина 
еродром 

6,450,000.00 

  држување на системи за полевање 3,500,000.00 

  
држување на јавни чешмички за пиење 
ода и инсталација (одвод и довод)  

2,500,000.00 

  етски игралишта  3,300,000.00 

  ортски игралишта 3,000,000.00 

      аштитна ограда 200,000.00 

      илениумски крст 1,100,000.00 

  425 Договорни услуги 807,000.00 

  
  

425980 адзор над одржување на изградбата 707,000.00 

  425990 руги договорни услуги 100,000.00 

    

Ј3 ) - ПОТПРОГРАМА (ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

Вкупно 74,802,000.00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 74,802,000.00 

  421 Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт 61,000,000.00 

  
  

421110 лектрична енергија 61,000,000.00 

    отрошена ел. енергија за ЈО 61,000,000.00 

  424 Поправки и тековно одржување 13,400,000.00 

    424390 држување на други градби 13,400,000.00 

    
држување на осветлување на македонски 
равославен крст 

3,000,000.00 

    држување на јавно осветлување 10,400,000.00 

  425 Договорни услуги 402,000.00 

    425980 адзор над одржување на изградбата 402,000.00   

      

( Ј6 ) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА 
СООБРАЌАЈОТ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
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1 2 3 4 6 

    

Вкупно 33,628,000.00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 33,628,000.00 

  424 Поправки и тековно одржување  32,600,000.00 

    424320 држување автопати, улици и патишта 16,100,000.00 

    

  

мско одржување на улици (набавка на 
ол) 

2,900,000.00 

    
држување на улици, паркинзи, јавни 
ешачки површини (чистење и зимско 
држување) 

6,400,000.00 

    анација на ударни дупки 

6,300,000.00 

    анација на прекопи 

    
бележување хоризонтална сигнализација 
ешачки премини и сл.), обнова на 

оризонтална и вертикална сигнализација 
    ивелирање на улични сливници 

    ивелирање на канализациони шахти 

    
анација на деформации на коловози и 
отоари  

    држување на улици  

500,000.00 
      

држување на улици на територија на 
пштина Аеродром 

    424390 држување на други градби 16,500,000.00 

    
држување на пешачки патеки и јавни 
ешачки површини на територија на 
пштина Аеродром 16,500,000.00 

    
држување и санација на јавни површини 
кверови) на територија на општината 

  425 Договорни услуги 978,000.00 

    425980 адзор над одржување на изградбата  978,000.00 

  426 Други тековни расходи 50,000.00 

    426990 Други оперативни расходи 50,000.00 

        

Ј7 ) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

ТЕКОВНИ РАСХОДИ 30,781,000.00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30,781,000.00 

423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки 4,740,000.00 

  423310 ниформи 800,000.00 

  423320 бувки 250,000.00 

  423720 атеријали за разни поправки 50,000.00 

  423810 итен инвентар 620,000.00 

    лати 
  

    ру ситен инвентар  

  423830 езервни делови 2,420,000.00 

  423990 руги материјали 600,000.00 
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    реќи 
  

    руги материјали 

424 Поправки и тековно одржување  5,100,000.00 

  424440 оправка и одржување на опрема 100,000.00 

  424590 држување други зелени површини 5,000,000.00 

425 Договорни  услуги 20,791,000.00 

  425980 адзор над одржување над изградбата 150,000.00 

  425990 руги договорни услуги  20,500,000.00 

  лати за сезонски работници 20,500,000.00 

  425240 сигурување за повреда и инвалидност 141,000.00 

426 Други тековни расходи 150,000.00 

  426990 Други оперативни расходи 150,000.00 

    

Ј8 ) - ПОТПРОГРАМА (ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

ВКУПНИ РАСХОДИ 4,405,000.00 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4,300,000.00   

  424 Поправки и тековно одржување  800,000.00   

    424230 езинфекција, дезинсекција и дератизација 800,000.00   

  426 Други тековни расходи 3,500,000.00   

    426990 Други оперативни расходи 3,500,000.00   

      
истење на комунален отпад (диви 
епонии и друг отпад) 

3,500,000.00   

  425 Договорни услуги 105,000.00 
  

    425980 адзор над одржување на изградбата 105,000.00 

      

A ) ПОТПРОГРАМА  (ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

      

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 1,118,000.00 

  

482 Други градежни објекти 1,109,000.00 

  482910 
одготвување проекти, вклучувајќи и 
изајн на други објекти  

500,000.00 

     јавно осветлување  500,000.00 

  482920 зградба на други објекти 600,000.00 

  
ови линии за јавно осветлување на 
риторијата на Општина  Аеродром 

300,000.00 

  
Добивање на електроенергетски 
огласности од  ЕВН 

300,000.00 

  482940 адзор над изградбата 9,000.00 

      

(Ј Д )  ПОТПРОГРАМА   (ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 1,515,000.00 

  482 Други градежни објекти 1,515,000.00 
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482110 
одготвителни проекти вклучувајќи  и 
изајн на улици, патишта, автопатишта 
пешачки патеки и паркинзи 

1,000,000.00 

  

деен проект 

1,000,000.00 

ообраќаен проект 

сновен проект 

тручна ревизија на проекти 

лаборат за изложување на земјиште 

умерички податоци 

лаборат за геомеханички испитувања 

рбанистички проекти 

482920 зградба на други објекти 500,000.00 

  Пешачки патеки 500,000.00 

482940 адзор над изградбата 15,000.00 

      

(Ј Е )  ПОТПРОГРАМА  (ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 850,000.00 

  

480 Купување на опрема и машини 50,000.00 

  480190 упување на друга опрема 50,000.00 

482 Други градежни објекти 800,000.00 

  

482910 
одготвителни проекти вклучувајќи  и 
изајн на објекти  

800,000.00 

  

деен проект 

800,000.00 

ообраќаен проект 

сновен проект 

тручна ревизија на проекти 

лаборат за изложување на земјиште 

лаборат за нумерички податоци 

лаборат за геомеханички испитувања 

лаборат за протокол 

    

(Ј Ф )  ПОТПРОГРАМА  (ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 8,680,000.00 

  

482 Други градежни објекти 8,680,000.00 

  

482910 
одготвителни проекти вклучувајќи  и 
изајн на улици, патишта, автопатишта 
пешачки патеки 

2,500,000.00 

обраќаен проект  
2,500,000.00 

  тручна ревизија на проекти 

482920 зградба на други објекти  6,000,000.00 

оставување средства за намалување на 
рзината 

6,000,000.00 оставување вертикална сигнализација и 
бележување на хоризонтална 
гнализација на улици 

482940 адзор над изградбата 180,000.00 

        

(Ј Г )  ПОТПРОГРАМА  (ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ) 
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ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 503,000.00 

  

482 Други градежни објекти 503,000.00 

  

482710 одготвување проекти вклучувајќи дизајн 
а капацитети за водоснабдување 

300,000.00 

одготвување проекти на капацитети за 
одоснабдување 300,000.00 

  ручна ревизија 

482720 
зградба на капацитети за 
одоснабдување 

100,000.00 

  
градба (реконструкција) на краци на 

одоводна мрежа на ул.1 во Д.Лисиче  
100,000.00 

482920 зградба на други објекти 100,000.00 

482940 адзор над изградбата 3,000.00 

        

(Ј И )  ПОТПРОГРАМА  (ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И  
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ) 

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 403,000.00 

  

482 Други градежни објекти 403,000.00 

  

482910 
одготвување проекти, вклучувајќи и 
изајн на други објекти 

300,000.00 

  

тмосферска  и фекална канализација 

300,000.00 

руги проекти 

тручна ревизија 
деен проект 

сновен проект 

лаборат за изложување на земјиште 

лаборат за нумерички податоци 

лаборат за протокол 

482920 зградба на други објекти 100,000.00 

екална канализација  100,000.00 

482940 адзор над изградбата 3,000.00 

    

(Ј K )  ПОТПРОГРАМА  (KАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА)                             

ставка отставка озиција идови расходи 
руктура 

1 2 3 4 6 

    

  

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 12,750,000.00 

  

486 упување на возила 12,750,000.00 

486190 упување на други моторни возила 12,750,000.00 

    абавка на специјални возила - метлачки 12,750,000.00 

      

М )  ПОТПРОГРАМА  (ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО)   /  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ /                           

ставка отставка озиција идови расходи 
руктура 

1 2 3 4 6 
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48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 1,209,000.00 

  

482 руги градежни објекти 1,209,000.00 

  

482910 
одготвување проекти, вклучувајќи и 
изајн на други објекти 

900,000.00 

  

роекти за изградба на паркови Аеродром  

900,000.00 

рбанистички Проекти                                 

сновни проекти за хидрантска мрежа за 
олевање 

тручна ревизија 

482920 
зградба на други објекти 

300,000.00 

Хортикултурно и партерно уредување на 
јавни зелени површини 300,000.00 

истеми за полевање 

482940 адзор над изградбата 9,000.00 

    

(Ј Н )  ПОТПРОГРАМА  (УРБАНА ОПРЕМА)  /  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                            

ставка отставка позиција Видови расходи 
руктура 

% 
1 2 3 4 6 

    

48 КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 7,595,000.00 

  480 Купување на опрема и машини 2,500,000.00 

  

  

480190 упување друга опрема  2,500,000.00 

  

  

ови клупи   

2,500,000.00   ови корпи за отпадоци  

  штитини огради            

  

482 руги градежни објекти 5,095,000.00 

  

482910 
одготвување проекти, вклучувајќи и 
изајн на други објекти 

900,000.00 

  

етски, спортски, времени објекти и урбана 
према 

900,000.00 

деен проект 

сновен проект 

банистички проект 

евизија на проекти 

лаборат за нумерички податоци 

лаборат за изложување 

алборат за геомеханички испитувања 

  руги елаборати 

482920 зградба на други објекти 4,000,000.00 

оставување на летниковци 

4,000,000.00 еконструкција и изградба на детски 
ралишта  

482940 адзор над изградбата 195,000.00 

    

    

.  СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

пштина Аеродром целосно ја финансира Програмата за Комуналните дејности за одржување, реконструкција и изградба на 
нфраструктурни објекти, јавни зелени површини, поставување урбана опрема и други комунални услуги, кои се во надлежност 
а  Општина Аеродром. 

. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
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инамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата во Буџетот  
а Општина Аеродром. 

ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

            Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Аеродром, Секторот надлежен за комунални 
аботи, урбанизам и заштита на животната средина.  
            Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“. 

 
Број 09-472/32 од 31.12.2021 година                                    Претседател на  Совет 
                                                                                                            Дејан Митески 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, 4/2019), 
Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе 
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за издвојување средства за исплата на надоместокот на 
членовите на изборните органи – општинска изборна комисија и избирачки одбори 

за подрачјето на општина Аеродром, за спроведување на локални избори 2021 
година 

  
   

Се објавува за објавување на Одлука за издвојување средства за исплата 
на надоместокот на членовите на изборните органи – општинска изборна комисија 
и избирачки одбори за подрачјето на општина Аеродром, за спроведување на 
локални избори 2021 година, донесена на четвртата седница одржана на ден 
30.12.2021 година. 
 

 
 
 
 

 ГРАДОНАЧАЛНИК  
                                                                                                    Тимчо Муцунски с.р. 

Број 08-9270/1 од 31.12.2021 година 
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Врз основа на член 19   од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ број 40/06, 

136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 51/11, 142/12, 31/13, 14/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 
99/16, 136/16, 142/16, 57/17, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21), Правилникот 
за критериуми за определување надоместок на членовите на изборните органи и 
изборната администрација за спроведување на локалните избори 2021, број 08-8087/1 од 
18.11.2021 година, Изменување и дополнување на правилникот за критериуми за 
определување надоместок на членовите на изборните органи и изборната 
администрација за спроведување на локалните избори 2021, број 08-8087/2 од 15.12.2021 
година и член 36  од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), 
Советот на Општина Аеродром на четвртата седница одржана на 30.12.2021 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за издвојување средства за исплата на надоместокот на  членовите на изборните органи  
- општинска изборна комисија и избирачки одбори за подрачјето на Општина Аеродром, 

за спроведување  на локалните избори 2021 година 
 

                                         Член 1 
Со оваа Одлука се уредува начинот на исплата на надоместок на претедателот, 

секретарот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Аеродром 
за извршената работа  во подготовката и спроведувањето на локалните избори 2021 
година и на претседателите, членовите и нивните замeници на избирачките одбори, за 
извршената работа  во подготовката и спроведувањето на локалните избори 2021 година 
(прв круг), за избор на членови на Советот на Општина Аеродром и Градоначалник на 
Општина Аеродром и за избор на членови на Советот на Град Скопје и Градоначалник на 
Град Скопје. 

                                        
                                             Член 2 

           Вкупниот единствен надоместок за исплата на Општинската изборна комисија 
Аеродром и 95 (деведесет и пет) избирачи одбори, во износ од  4.820.000,00 (четири 
милиони осумстотини и дваесет илјади) денари, ќе се исплаќа  од Буџетот на општината, 
програма А - Совет на Општина, потпрограма А1 - Изборни активности и рефендуми, 
потставка 464990.  
 Средствата од став 1 на овој член ќе се распределат во единствени поединечни 
износи на трансакциона сметка на секој член, согласно доставении листи со податоци од 
страна на Општинската изборна комисија, со број 08-8087/3 од 17.12.2021 година.                                 
                                                               Член 3 

Секторот за финании на Општина Аеродром, се задолжува да ја изврши оваа 
Одлука.                                         

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

Општина Аеродром“ 
Претседател на  Совет 

                                                                                                            Дејан Митески с.р. 
 
 
 
Број 09-472/5 од 31.12.2021 година 
 

 
 
 
 
 
 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 174  

 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 
1. Буџет на Општина Аеродром за 2022 година _________________________________1 
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2022 година________36 
3. Буџетски календар на Општина Аеродром за подготовка на Буџетот на општината за 

2023 година____________________________________________________________41 
4. Одлука за утврдување бесправен објект кој може да се изврши вклопување на 

објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1555/1 и КП 
1555/3)________________________________________________________________44  

5. Одлука за задолжување на Секторот за комунални работи, урбанизам и заштита на 
животната средина за превземање активности со цел регулирање на постапка за 
поставување на броила за електрична енергија на земјоделско земјиште на подрачје 
на Општина Аеродром ___________________________________________________45 

6. Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина 
Аеродром во зимски услови за периодот на 2022 
година_________________________________________________________________46 

7. Одлуката за ставање вон сила на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објкетот во урбанистичко-планска документација (објект 
број 1 на КП 3191/1)______________________________________________________50 

8. Програма за активности на општина Аеродром во областа на располагање со 
градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на општина Аеродром за 
2022 година_____________________________________________________________52 

9. Одлуката за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на 
територија на Општина Аеродром _________________________________________58 

10. Одлука за утврдување на назив (име) на отворено спортско/фубалско игралиште во 
Долно Лисиче, општина Аеродром _________________________________________59 

11.  Програма за остварување на социјална и детска заштита и заштита и спасување во 
ОА за 2022 година______________________________________________________60 

12. Програма за јавни работи на Општина Аеродром за 2022 
година________________________________________________________________71 

13. Одлука за задолжување на Раководителот на Одделението за комуналн работи на 
Општина Аеродром, за превземање активности со цел регулирање на договорни 
обврски кон ангажирани сезонски работници во Општина 
Аеродром______________________________________________________________74 

14. Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на 
Општина Аеродром за 2022 
година_________________________________________________________________75 

15. Одлука за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче на 
подрачјето на Општина Аеродром во 2022 година____________________________77 

16. Одлука за исплата на финансиски средства за општо-корисна работа во рамки на 
проект - ,,Социјални услуги на лица во трето доба,,___________________________78 

17.  Програма за работа на одделението за инспекциски работи на ОА за 2022 година_81 
18.  Програма за поддршка на културата во ОА за 2022 година ____________________96 
19. Програма за планирани активности од областа на образованието во ОА за 2022 

година________________________________________________________________ 99 
20. Програма (Р) – Заштита на животната средина и природа во подрачјето на ОА за 2022 

година ________________________________________________________________112 
21. Програма за поддршка на спортот во ОА за 2022 година ______________________115 
22. Програма за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2022 

година ________________________________________________________________119 
23. Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром на фудбалски клуб 

Аеродром 2000 Скопје ___________________________________________________125 
24.  Одлука за давање согласност за користење на името Аеродром на Здружение на 

граѓани ФУТСАЛ КЛУБ АЕРОДРОМ Скопје _________________________________126 
25. Одлука за именување на член на управниот одбор на ООУ Ѓорѓија Пулевски, 

претставник на основачот ________________________________________________127 
26. Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на 

територија на Општина Аеродром_________________________________________128 



31.12.2021 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 21 стр. 175  

 
 

27. Програма за остварување соработка со здруженија и фондации за 2022 
година________________________________________________________________130 

28. Програма на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на жените и 
мажите во Општина Аеродром за 2022 година_______________________________136 

29. Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на просторот на општина 
Аеродром за 2022 година________________________________________________140 

30. Програма (Ј) комунални дејности на подрачјето на општина Аеродром за 2022 
година________________________________________________________________163 

31. Одлука за издвојување средства за исплата на надоместокот на членовите на 
изборните органи – општинска изборна комисија и избирачки одбори за подрачјето на 
општина Аеродром, за спроведување на локални избори 2021 година__________164 

 
 
 

 Издавач:  градоначалник на Општина Аеродром 
 Уредува: одделение за работи на Советот на Општина Аеродром  
 Адреса: бул. „Јане Сандански“ број 109б,  тел. 2 400-970, тираж: 100 примероци 

 


