ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2009/2010 ГОДИНА
1. Донесување детални урбанистички планови - во тек
2. Проект ИСО 9001:2000 - завршено
3. Изградба на детска градинка во Реонски центар „Аеродром" (во
соработка со Министерството за труд и социјална политика) - во тек
4. Изградба на фудбалско игралиште во Реонски центар „Аеродром" (во
соработка со Агенцијата за млади и спорт и Владата на Република
Македонија) - во тек
5. Изградба на 4 фудбалски игралишта покрај кејот на Вардар (во
соработка со Фудбалскиот сојуз на Македонија и Агенцијата за млади и
спорт) - во тек
6. Изградба на тениски терени покрај кејот на Вардар (во соработка со
Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт) - во
тек
7. Изградба на локалниот пат Горно - Долно Лисиче (во соработка со
Фондот за магистрални и регионални патишта) - во тек
8. Изградба на колекторска мрежа за фекална канализација во Горно
Лисиче (во соработка со Град Скопје) - во тек
9. Изградба на препумпна станица во Горно Лисиче (во соработка со
Министерството за транспорт и врски) - во тек
10. Овозможување услови за изградба на индустриска зона покрај булеварот
„Трета македонска бригада"- во тек
11. Создавање предуслови за изградба на станбени објекти - во тек
12. Создавање предуслови за изградба на трговски центри - во тек
13. Создавање предуслови за изградба на катни гаражи - во тек
14. Создавање предуслови за изградба на хотели - во тек
15. Создавање предуслови за изградба на бензински пумпи - во тек
16. Создавање предуслови за изградба на болници - во тек
17. Станбена изградба: 14 станбени објекти со 770 станови наменети за
продажба, изградба на 4 станбени објекти со вкупно 193 станови
наменети за млади брачни парови (во соработка со ЈПССДП) - во тек
18. Овозможување услови за изградба на подземни или надземни гаражи во тек
19. Изградба на монтажни гаражи - во тек
20. Изградба на тротоари - во тек
21. Решавање на проблемот со паркирање, односно воведување зонско
паркирање (во соработка со ЈП Градски паркинг) - во тек
22. Проширување на булеварот „Србија" (во соработка со Град Скопје) - во
тек
23. Проширување на булеварот „Видое Смилевски-Бато (во соработка со
Град Скопје) - завршено
24. Воведување еднонасочен сообраќај на „Владимир Комаров (во
соработка со Град Скопје) - завршено
25. Доизградба на секундарна фекална мрежа во Горно Лисиче - во тек
26. Доизградба на фекална и атмосферска мрежа и приклучоците во
Реонски центар „Аеродром"- во тек
27. Доизградба на фекална и атмосферска мрежа и приклучоците во
Мичурин - во тек
28. Доизградба на сервисни улици во Реонски центар „Аеродром"- во тек

29. Реконструкција на улицата „Горноврановска"-завршено
30. Реконструкција на улицата „Тодор Чангов" - завршено
31. Реконструкција на улицата „Ѓорѓи Капчев"-завршено
32. Одржување на сервисни улици и паркинзи - во тек
33. Изградба на водоводна мрежа во Горно и Долно Лисиче (во соработка со
ЈП Водовод и канализација) - во тек
34. Тековно одржување на водоводниот систем - тековно
35. Изградба на бунарски системи за наводнување на зеленилото - во тек
36. Изградба на нови линии за јавно осветлување - во тек
37. Доизградба на постојни линии - во тек
38. Замена на сијалиците со т.н. штедливи светилки - тековно
39. Тековно одржување на јавното осветлување - тековно
40. Меѓуопштинска соработка и јавно приватно партнерство (делбен биланс
со Општина Кисела Вода) - завршено
41. Проект одговорни и урбани месни заедници - во тек
42. Јакнење на капацитетите на единиците на локалната самоуправа (обуки,
техничка подготовка, пристапни фондови) - тековно
43. Подобрување на хигиената во општината - тековно
44. Одржување на јавни зелени површини - тековно
45. Подигнување на еколошката свест на граѓаните преку организирање екоакции - тековно
46. Садење нови садници - тековно
47. Организирање едукативни предавања на теми за заштита на животната
средина - тековно
48. Отстранување на исушени стари дрва и нивно заменување со млади
садници - тековно
49. Реконструкција на ОУ „Димитар Македонски" со изградба на нова
училишна зграда и реконструкција на спортска сала во рамки на
училиштето - во тек
50. Реконструкција на ОУ „Гоце Делчев" и изградба на спортска сала во
рамки на училиштето (Реновирање на покривот на ОУ „Гоце Делчев" во
соработка со USAID) - во тек
51. Реконструкција на ОУ „Ѓорѓија Пулевски"- во тек
52. Реконструкција на ОУ „Љубен Лапе"- во тек
53. Реконструкција на ОУ „Лазо Ангеловски" (Изграден кабинет по роботика
во ОУ „Лазо Ангеловски" во соработка со USAID) - во тек
54. Опремување на училиштата со училиштен мебел, наставни реквизити и
опрема (компјутери, маси, столчиња, спортска опрема) - во тек
55. Реновирање и тековно одржување на постојните детски градинки и
збогатување на воспитно-образовниот процес со нови содржини тековно
56. Поефикасен и непосреден контакт меѓу граѓаните и бизнисмените со
општинската комуникација (Проект: „Одиме локално" за информирање на
бизнис заедницата и НВО во Општина Аеродром во врска со можноста
за користење на IPA инструментот на ЕУ) - тековно
57. Промоција на Општината и можности за инвестирање во неа пред
потенцијалните странски инвеститори - тековно
58. Надградба на веб страницата - тековно
59. Проект современа општинска администрација - тековно
60. Проект општина достапна 24 часа (ГСЦ) - тековно

61. Организирање бесплатни лекарски прегледи - тековно
62. Организирање крводарителски акции - тековно
63. Организирање часови по прва помош - тековно
64. Посети на домот за стари лица - тековно
65. Соработка и финансиска поддршка на Противпожарниот сојуз
„Аеродром" - тековно
66. Едукација на населението и превенција од евентуални пожари - тековно
67. Организирање натпревари во ППЗ - тековно
68. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица - завршено
69. Изработка на ЛЕАП и подготовка на проект за енергетска ефикасност завршено
70. Набавка на канти и контејнери за отпад со поддршка на Владата завршено
71. Овозможување услови за изградба на споменици на истакнати личности
од македонската историја - во тек
72. Организирање и поддршка на голем број културни и верски
манифестации - тековно
73. Стимулирање на талентирани спортисти и спортски клубови преку
медиумска поддршка и разни спонзорства - во тек
74. Учество на меѓународни конференции и семинари и размена на искуства
со други општини - тековно
75. Збратимување со општини од други држави - во тек
76. Изградба на нови спортски и детски игралишта - во тек
77. Изградба на ролерска и велосипедска патека покрај кејот на Вардар завршено
78. Реконструкција на постојните игралишта за мал фудбал и кошарка завршено
79. Организирање на разни општински лиги и турнири - во тек
80. Компјутер за секое дете во основните училишта - во тек
81. Хортикултурно и партерно уредување на јавни зелени површини - во тек
82. Овозможување услови за изградба на мост на реката Вардар во близина
на спортската сала „Јане Сандански" меѓу Аеродром и Гази Баба завршено
83. Пуштање во функција на фекалната канализација во Долно Лисиче - во
тек
84. Доизградба на атмосферска мрежа во Лисиче и Горно Лисиче - во тек
85. Овозможување услови за изградба на аква парк покрај кејот на Вардар завршено (донесен ДУП)
86. Овозможување услови за изградба на олимписки базен покрај кејот на
Вардар - завршено (донесен ДУП)
87. Овозможување услови за изградба на сала за зимски спортови покрај
кејот на Вардар - завршено (донесен ДУП)
88. Овозможување услови за изградба на фудбалско игралиште во Горно
Лисиче - завршено (донесен ДУП)
89. Овозможување услови за изградба на игралиште за хокеј покрај кејот на
Вардар - завршено (донесен ДУП)
90. Овозможување услови за изградба на спортски сали - завршено
(донесен ДУП)
91. Овозможување услови за изградба на пешачки премин (подземен или
надземен кај ТЦ Бисер) - завршено (донесен ДУП)

92. Овозможување услови за изградба на верски објекти - завршено
(донесен ДУП)
93. Формирање на ГИС (географско информативен систем) - во тек
94. Ефикасно користење на водата без непотребни загуби преку изградба на
фонтани и еколошки чешми - во тек
95. Ставање во функција на противпожарните скали во зградите - во тек
96. Отстранување на погоните, поточно времените објекти во базата на АДГ
„Маврово" покрај кејот на реката Вардар со цел уредување на просторот
и овозможување услови за реализација на ДУП-от, односно за изградба
на нови модерни содржини - завршено
97. Изградба на нови пешачки патеки - во тек
98. Поставување нови клупи - во тек
99. Поставување заштитни огради покрај булеварите - во тек
100.
Дислокација на новиот терминал за последна и почетна автобуска
станица за линиите 5 и 15 во населбата Ново Лисиче, во соработка со
Град Скопје - завршено
101.
Намалување на комуналната такса за летни тераси од 15 на 8
денари - завршено
102.
Доделување парична помош на новороденчињата - тековно
103.
Изградба на велосипедска патека покрај булеварот „Јане
Сандански" во соработка со Холандската амбасада - завршено
104.
Проект: „Форуми во заедницата" во соработка со Швајцарската
амбасада - форумски сесии за заедничка одлука на граѓаните и
општината за инвестирање на донација - во тек
105.
Обележување паркинг места за лица со хендикеп - завршено
106.
Изградба на 2 игралишта комбинирани за мал фудбал и за
кошарка во Ново Лисиче - завршено
107.
Изградба на меморијална фонтана со ликот на Тоше Проески - завршено

Инфраструктура













изграденото ново подрачно училиште „Гоце Делчев" во Долно Лисиче;
изградениот крак К-8 од фекалната канализација во Долно Лисиче;
изградениот нов парк во Долно Лисиче;
комплетно реконструирани и асфалтирани неколку улици во должина од
7400 метри квадратни со 830 тони асфалт;
пополнети 4700 метри квадратни дупки и прекопи;
поставени 24 средства за забавување на сообраќајот, познати како
„легнати полицајци" пред сите училишта;
изграден простор за нов зелен пазар со локации за 100 тезги;
изграден нов паркинг пред црквата „Св. Пророк Илија";
изградба на црквата „Св. Пророк Илија", која набргу ќе биде осветена и
проектирана нова црква „Св. Кирил и Методиј" во населбата Јане
Сандански;
изградени и пуштени во функција пет нови модерни фонтани на
територијата на Општината;
поставени 54 нови детски игралишта и еден поголем забавен парк;

Осветлување





поставени осум нови линии за јавно осветлување низ Општината;
извршена интервенција на 20 % светилки од постоечките светилки за
јавно осветлување на територија на Општина Аеродром, со што денес
нашата Општина е осветлена над 98%;
осветлено игралиштето за мал фудбал во Ново Лисиче.

Поставена нова урбана опрема


поставени над 300 нови клупи, уште околу 1000 репарирани, како и друга
урбана опрема, стотина канти за отпадоци и чешмички;

Образование






спроведени двонасочни темелни истражувања за потребите и
можностите за соработка со сите седум основни училишта во Општина
Аеродром на релација Општина - родители;
наградни летувања за најдобрите ученици во Општината;
доделени 500 бесплатни комплети учебници за децата од социјално
загрозени семејства и друга училишна опрема;
бесплатна
компјутерска
едукација
за
млади
невработени
високообразовани лица во Општина Аеродром

Хортикултура



хортикултурно уредување на повеќе од 200 жардиниери низ подрачјето
на целата Општина Аеродром
изведени две големи еколошки акции „Поубава и почиста Општина
Аеродром" со активно учество на граѓаните и комплетната општинска
администрација - засадени околу 2000 садници

Спорт и култура




организирани и одржани голем број спортски и културни манифестации
дадена поддршка на талентирани спортисти, како и лица со посебни
потреби и стари и изнемоштени лица;
организирана масовна прослава на први април денот на шегата со
мажоретки од Херцег Нови

