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ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2013 - 2017 

 
1 Општина Аеродром ќе организира форуми во заедницата во соработка 
со НВО и со граѓаните на општината за изнесување идеи и наоѓање 
решенија за одредени прашања и проблеми врзани за самата општина. 
 

2 Гасификација на Општина Аеродром 

 

3 Со средства од централната власт континуирано ќе обезбедуваме 
бесплатни учебници за сите ученици од основно и од средно образование. 

 

4. Со средства од централната власт ќе продолжиме со обезбедување 
бесплатен интернет во сите основни и средни училишта и студентски 
домови.  

 

5 Проект: „145 спортски сали“.  

Опис на проектот: Заради поттикнување правилен психофизички развој и 
поттикнување на спортскиот и натпреварувачкиот дух кај младите и кај 
возрасните, во соработка со централната власт, ќе изградиме нова 
спортска сала во рамките на ОУ „Гоце Делчев“.    

 

6. Проект: Реконструкција на средни и на основни училишта со средства 
обезбедени од Банката за развој при Совет на Европа и од Владата на 
Република Македонија 

Опис на проектот: Заради обезбедување просторни услови за одвивање 
квалитетна настава во основните и во средните училишта на територијата 
на Република Македонија, ќе продолжиме со реконструкција на училишната 
инфраструктура. Со овој проект предвидуваме реконструкција на 132 
основни и средни училишта, а во општина Аеродром ќе извршиме 
реконструкција во: 

ОУ „Блаже Конески“ - реконструкција на санитарни јазли.  

ОУ „Димитар Македонски“ - реконструкција на покрив и на прозорци. 
ОУ „Лазо Ангеловски“ - реконструкција на покрив и на под.  

OУ „Љубен Лапе“ - реконструкција на под.  
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ОУ „Гоце Делчев“ - реконструкција на покрив и на санитарни јазли.  

 
7.  Проект: Одржување бесплатна обука по англиски јазик и 
информатика за граѓаните 

Опис на проектот: Општина Аеродром им овозможува на сите свои 
граѓани што имаат желба да учат да се пријават во училиштата на 
територија на општината и да посетуваат бесплатни обуки по англиски 
јазик и информатика. Со овој проект ќе се овозможи граѓаните да се 
стекнат со знаења и да ги надградуваат стекнатите, а ќе бидат 
опфатени сите граѓани што живеат на територија на општината. 

 
8.  Проект: Реконструкција на спортски игралишта во рамки на 
основните училишта во училишните дворови 

Опис на проектот: Ќе бидат реконструирани следниве игралишта: 
фудбалско и кошаркарско игралиште во ОУ „Ѓоргија Пулевски“, 
фудбалско игралиште во ОУ „Браќа Миладиновци“, фудбалско и 
кошаркарско игралиште во ОУ „Љубен Лапе“, кошаркарско игралиште 
во ОУ „Блаже Конески“, фудбалско и кошаркарско игралиште во ОУ 
„Димитар Македонски“. Реконструкцијата опфаќа обнова на асфалт, 
замена на спортски реквизити, осветлување и оградување. 

 
9.  Проект: Обновување на училишниот инвентар и наставни реквизити 

Опис на проектот: Училишниот мебел и реквизитите опфаќаат набавка 
на нови клупи, столчиња, орманчиња, табли, нагледни средства, а ќе 
бидат наменети за сите училишта на територијата на општината. 
Средствата: 6.000.000 денари  

 
10. Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Гоце Делчев“ и 
на подрачното училиште на ОУ „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  

 
11.  Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Димитар 
Македонски“ 
           Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  
 
12.  Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Лазо 
Ангеловски“ 

    Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  
 
13. Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Љубен Лапе“ 
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Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  

 
14. Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Ѓоргија 
Пулевски“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  

 
15. Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  

 
16. Проект: Осветлување на дворната површина на ОУ „Блаже Конески“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки 
на дворната површина од објектот.  

 
17. Проект: Реконструкција на спортската сала во ОУ „Љубен Лапе“ 

Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација, вентилација и реконструкција на гардероби и санитарни 
јазли во склоп на салата. 

 
18. Проект: Реконструкција на спортската сала во ОУ „Ѓорѓија 
Пулевски“ 

Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација и реконструкција на гардероби и санитарни јазли во склоп 
на салата. 

 
19. Проект: Реконструкција на спортската сала на ОУ „Блаже Конески“  

Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација и реконструкција на гардероби и санитарни јазли во склоп 
на салата. 

 
20. Проект: Реконструкција на спортската сала на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ 

Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација и реконструкција на гардероби и санитарни јазли во склоп 
на салата. 

 
21. Проект: Реконструкција на спортската сала на ОУ „Димитар 
Македонски“ 
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Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација и вентилација и реконструкција на гардероби и санитарни 
јазли во склоп на салата. 

 
22 Проект: Реконструкција на спортската сала на ОУ „Лазо Ангеловски“ 

Опис на проектот: Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена 
столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична 
инсталација и вентилација, реконструкција на гардероби и санитарни 
јазли во склоп на салата. 

 
23 Проект: Зголемување на енергетската ефикасност на ОУ „Блаже 
Конески“ со реконструкција на фасадата  

Опис на проектот: Со овој проект ќе се зголеми енергетската 
ефикасност со тоа што ќе биде поставена термодемит фасада, при 
што ќе се зголеми изолацијата на објектот, а ќе се намали 
потрошувачката на електрична енергија и ќе се обезбеди заштеда на 
училишниот буџет.  

 

24 Проект: Изградба на две повеќенаменски спортски игралишта, во 
соработка со Владата на Република Македонија и со Агенцијата за 
млади и спорт 

Опис на проектот:  Најдобар начин да се создадат услови за развој на 
масовниот спорт и на спортот за сите е преку изградба на 
повеќенаменски игралишта. Повеќенаменските игралишта ќе бидат 
ставени на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање 
и за натпреварување. Игралиштата ќе можат да се користат 
деноноќно и ќе бидат место за собирање и за дружење на младите 
генерации, како и основа за создавање здрава младина и одлична 
превентива од пороците на модерното живеење 

 

25 Проект: Реконструкција и тековно одржување нa детските и на 
спортските игралишта 

 Опис на проектот: Ќе бидат реконструирани сите детски и спортски 
игралишта на територијата на општина Аеродром. 
Реконструкцијата опфаќа обнова на асфалтна и гумена подлога, 
реконструкција на спортски и детски реквизити, осветлување и 
оградување на игралиштата.  

 
26 Проект: Изградба на спортски центар „Јане Сандански“ 
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Опис на проектот: На местото на старата сала „МЗТ“ ќе биде изграден 
спортски комплекс „Јане Сандански“ со јавно-приватно партнерство за 
што Општината објави оглас и склучи договор со приватниот партнер 
за нејзина изградба. 

 
27 Проект: Поддршка на КК „МЗТ Скопје - Аеродром“ 

Опис на проектот: Општина Аеродром преку финансиска поддршка на 
единствениот кошаркарски клуб во општината што се натпреварува во 
Прва лига придонесува за афирмација на спортот и за подигнување на 
свеста кај младата популација, како и за омасовување на спортот во 
насока на подигнување на нивото на квалитетот на живеење.  

 
28 Проект: Одржување спортски лиги во училиштата на ниво на 
општина Аеродром: кошарка, одбојка, фудбал и ракомет 

Опис на проектот: Во соработка со основните училишта на нашата 
територија низ координиран систематски пристап ќе се унапреди 
развојот на училишниот спорт преку одигрување натпревари меѓу 
училишните екипи во повеќе спортови во кошарка, одбојка, фудбал и 
ракомет.  

 
29 Проект: Одржување турнири во мал фудбал  

Тргнувајќи од стратегиските приоритети, во делот на спортската 
рекреација, предвидено е креирање концепт и воспоставување 
систем на натпревари во т.н. маалски фудбал за маалски тимови, кои 
подоцна би се вклучиле во систем на општински, зонски, регионални 
и државни натпревари.  

 

30 Проект: Реконструкција на сите спортски игралишта во рамки на 
основните училишта, како и на спортските игралишта на територијата 
на општината 

 
31 Донесување ДУП на целата територија на општина Аеродром 
Со донесувањето на деталните урбанистички планови, во согласност со 
Генералниот урбанистички план на Град Скопје, ќе се создадат услови за 
целосна урбанизација на општината. 
(Овозможување услови за изградба на 46 станбени единици со изградба на 
комплетна инфраструктура на местото на воените бараки во Стар 
Аеродром - локалитет  Црква УЕ Б) 
 
32 Проект: Поставување нови клупи и канти за отпадоци 

Опис на проектот: Поставувањето  ќе биде на целата територија каде 
што има потреба.  
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33 Проект: Автоматски систем за полевање на јавните зелени 
површини 
Опис на проектот: Овој проект опфаќа изградба на бунари и поставување 
прскалки за полевање на зелената површина на следниве локации: 

- Во паркот зад градинката „Бамби“. 

- Во средишното јавно зеленило на потег од булевар Србија до ОУ „Ѓорѓија 
Пулевски“.  

- Меѓу зградите број 2, 4, 6 и 8 на улицата Бојмија. 
 
- Меѓу зградите број 7, 9, 13, 15, 19, 21 и 23 на улица Владимир Комаров. 
Рок: јуни 2016 година. 
 
- Во паркот „Нинберг“. 
 
- На страничните јавни зелени површини кај уличката Тоше Проевски. 
 
- Во средишното јавно зеленило 13 Ноември. 
 

34 Проект: Пошумување на општина Аеродром со 20.000 садници  

Опис на проектот: Проектот опфаќа садење на 20.000 нови садници на 
целата територија на општината.  

 

35 Проект: Садење украсно цвеќе на територијата на општината 

Опис на проектот: Проектот опфаќа садење нискожбунесто цвеќе во 
постојните паркови.  

 
36 Проект: Тековно одржување паркови и други јавни зелени 
површини 
Опис на проектот: Проектот опфаќа обнова на тревна површина. 

 
37 Проект: Одржување на хигиената и подобрување на повисоко ниво 
Опис на проектот: Проектот опфаќа ангажирање сезонски работници за 
одржување на хигиената. 

 
38 Проект: Одржување и изградба на нови чешми за пиење вода  
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Опис на проектот: Во зависност од потребите на граѓаните, ќе бидат 
поставени нови чешми за пиење вода на локации каде што е потребно. 
 
39 Проект: Одржување на фонтаните и изградба на нови 
Опис на проектот: Замена на оштетени  прскалки, пумпи, боење корита, 
замена на потопни рефлектори. 
 
40 Хортикултурно и партерно уредување со поставување урбана 
опрема  

– парк спроти споменикот „Јане Сандански“ на крстосницата на 
булевар Јане Сандански со булевар Србија  

 
41 Изградба на голем зелен парк покрај кејот на реката Вардар, кај 
Куќата на фудбалот, на површина од 25 хектари 

Во соработка со Владата на РМ и со Град Скопје ќе се изгради голем 
зелен парк покрај кејот на реката Вардар, кај Куќата на фудбалот, на 
површина од 25 хектари.  

 
42 Хортикултурно и партерно уредување на јавната површина во 
локалното место     наречено Бановина во Горно Лисиче 
 
43 Проект: Изградба на десниот фекален колектор на реката Вардар 

Опис на проектот: Во соработка со Град Скопје и со Владата на РМ ќе 
се изгради  главен фекален колектор на десниот брег на реката 
Вардар, во должина од 3,3 километри, почнувајќи од булевар Србија до 
препумпната станица во Горно Лисиче.  
Проектот ќе се реализира со средства обезбедени од програмата 
„Орио“. 

 
44 Проект: Изградба на фекален колектор на дел од булевар Србија  

Опис на проектот: Во соработка со Град Скопје ќе се изгради фекален 
колектор со капацитет од 1.800 мм, од крстосницата на булевар Србија 
со улица Првомајска, по булевар Србија, па сè до почетната шахта на 
главниот фекален колектор на десниот брег на реката Вардар. 

 
45 Проект: Изградба на фекален колектор по булеварот „Трета 
македонска бригада“ 

Опис на проектот: Во соработка со Град Скопје ќе се изгради фекален 
колектор по улица 3 Македонска бригада. 

 
46 Проект: Изградба на пешачка патека – продолжување на детската 
уличка Тоше Проески во средишното јавно зеленило во делот на 
населба Јане Сандански и реконструкција на постојната улица Тоше 
Проески во Ново Лисиче 
Опис на проектот: Реконструкција и изградба на уличка Тоше Проевски со 
осветлување и урбана опрема. 
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47 Проект: Одржување и обнова на јавни пешачки површини 

Опис на проектот: Одржувањето на јавните пешачки површини во 
општината опфаќа замена на оштетени плочки меѓу зградите, како и 
обновување на пешачките патеки на територијата на општината. 

 
48 Проект: Реконструкција на втор дел од спортскиот центар во Ново 
Лисиче 
Опис на проектот: Реконструкцијата опфаќа реконструкција на сала за 
фитнес и сала за бокс. 
 
49 Проект: Изградба на репрезентативна општинска зграда за 
потребите на општинската администрација  
Опис на проектот: Изградбата на општинската зграда ќе биде на локација во   
Реонски центар на крстосницата меѓу населбата Јане Сандански и Ново 
Лисиче. Во соработка со Министерството за транспорт и врски ќе биде 
објавен оглас за доделување договор за воспоставување јавно-приватно 
партнерство за изградба на општинска зграда. 
 
50 Проект: Изградба на пешачки патеки предвидени во ДУП Реонски 
центар УЕ  
Опис на проектот: Партерно уредување во Реонски центар околу новите 
згради. 
 
51 Проект: Реконструкција на јавното осветлување во населба Лисиче 
Опис на проектот: Замена на старото јавно осветлување во населба Лисиче 
со штедливи светилки. 
 
52 Проект: Поплочување со павер-елементи на пристапните патеки во 
трговскиот центар во населба Лисиче 
Опис на проектот: Реконструкција на старите дотраени пристапни патеки во 
трговскиот центар во населба Лисиче. 
 
53 Нови линии за јавно осветлување: 

- Нова линија за јавно осветлување на улицата Горно Лисиче, крак 
28, кај куќите бр. 32, 30, 28, 24 и 22 - (200м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Божин Николов, кај 
куќите бр. 109, 111 и 115, улицата пред каналот лево и на главната 
улица пред каналот - (350 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, крак 21 

на крај - (200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, крак 61 
и 41 на крај - (200 м). 

- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, крак 51 - 
(400 м). 
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- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, крак 52 
(заедно со краците) - (400 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Маршал Тито, улица 
10, кај куќа бр. 5 - (150 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Лисец, пред пругата и 
куќите после пругата - (300 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, кај куќа 
бр. 45 и до железаријата - (200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, улица 9 - 
(150 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, улица 57 
- (100 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, улица 23 
- (250 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, улица 28 
- (150 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Тодор Чангов, улица 30 
- (250 м), 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Ѓорѓи Капчев, улица 8б 
- (250 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Ѓорѓи Капчев, улица 9 - 
(200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Ѓорѓи Капчев, улица 7 
кај куќа бр.12 - (200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување на улицата Божин Николов, 
главната после каналот и крак десно кај куќа бр. 12 - (200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување улицата Горноврановска, кај куќите 
бр. 4, 6, 8, 10 и 12 - (300 м). 
- Нова линија за јавно осветлување Долно Лисиче, улица 2, спроти куќа 
бр. 53 - (200 м). 
- Нова линија за јавно осветлување Долно Лисиче, улица 1, спроти куќа 
бр. 10 - (150 м). 
- Нова линија за јавно осветлување Долно Лисиче, улица 20, на крај кај 
печуркарата - (150 м). 
Средства во износ од 17.300.000 денари ќе се обезбедат од  буџетот 

на Општината. 
 
54 Изградба на нова линија за јавно осветлување на 
новопроектираната улица Анастас Митрев 3 и нови линии за јавно 
осветлување на пристапните улици 10, 11, 12 во Мичурин 
 
55 „Мичуринска средба“ 
Општина Аеродром, традиционално, секоја година го помага 
организирањето на манифестацијата „Мичуринска средба“ на празникот 
Василица, проследена со богослужба на свештени лица и традиционално 
кршење на погача со паричка.  
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Средствата за поддршка на организаторот ќе бидат обезбедени од буџетот 
на Општината. 
 
56 Палење бадникови огнови 
Општината секоја година донира бадникови дрва по повод бадниковите 
огнови што се палат во чест на Христовото раѓање. По тој повод, 
Општината ќе продолжи да ја негува традицијата на прославување на 
верскиот празник Бадник. 
 
57 „Велигденски средби“ во црквата „Св. Петар и Павле“ во Горно 
Лисиче 
Општината ја негува традицијата на прославување на најголемиот верски 
празник Велигден. За таа цел, Општината ја помага организацијата на 
традиционалната манифестација „Велигденски средби“ преку богата 
културно-уметничка програма, со естрадни ѕвезди во присуство на голем 
број граѓани.  
 
58 Успение на Пресвета Богородица 
На 28 август секоја година меѓу трите кули 39, 41 и 43 на булеварот Видое 
Смилевски -Бато во општина Аеродром се прославува големиот верски 
празник Успение на Пресвета Богородица, меѓу народот позната како 
Голема Богородица. 
 
59 „Коњанички марш“  
Секоја година триесетина коњаници од Горно Лисиче на 27 јули од дворот 
на Општината го почнуваат традиционалниот „Коњанички марш“ на патот 
кон Крушево.  
 
60 Музички фестивал („Ново Лисиче го кани светот“) 
Во Ново Лисиче, поточно во паркот со авион „Аеродром“, се организира 
голем музички настан „Ново Лисиче го кани светот“, по повод 8 Септември. 
Манифестацијата е проследена со спортски натпревари, програма 
исполнета со многу игри, награди, забава со пантомима и жонглирање и 
уште многу содржини. Оваа традиционална забава ги собира сите 
генерации на едно место каде што можат да се забавуваат и да уживаат. 
 
61 Хуманитарен концерт „Биди човек, помогни!“ 
Општината, во соработка со повеќе медиуми и телефонски оператори, 
организира хуманитарен концерт наменет за помош на лица со посебни 
потреби. На концертот настапуваат голем број македонски пејачи, од 
забавната и народната естрада.  
 
62 Ликовен конкурс по повод одбележувањето на Денот на Европа, 9 
мај 
Општина Аеродром, во соработка со Европското движење во Република 
Македонија, секоја година организира ликовен конкурс на тема „Европа на 
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сите генерации“ по повод 9 мај, Денот на Европа. На ликовниот конкурс 
учествуваат деца од сите возрасти од територијата на општина Аеродром, 
на кој се одбираат најдобри ликовни творби. На крајот од изборот се 
доделуваат пофалници и дипломи за наградените ликовни творби на 
свечената академија по повод Денот на Европа. Целта на манифестацијата 
е не само да се развие детската уметничка креативност и инвентивност, 
туку и младата популација од општина Аеродром да се приближи кон 
европските вредности.  
 
63 Проект: Чествување по повод раѓањето на револуционерот Јане 
Сандански пред неговиот споменик во истоимената населба 
На денот на раѓањето на македонскиот револуционер Јане Сандански, 18 
мај, Општината организира чествување пред неговиот споменик во 
истоимениот парк со положување свежо цвеќе во негова чест, заедно со 
повеќе делегации од Скопје. 
 
64 Наши најважни проекти во функција на остварување на споменатата 
цел во следниот четиригодишен период ќе бидат: 
Проект: Воспоставување соработка со развиени општини од други 
држави 
Преку иницирање соработка со развиени општини од други држави се 
промовираат културните, пријателските и економските врски. Такви се 
примерите на соработка со неколку општини од Европа и од Австралија, 
како што се потпишаната повелба за меѓусебно пријателство меѓу Општина 
Аеродром и Градот Стирлинг од Австралија, како и меморандумот за 
соработка во областа на образованието, културата и граѓанската заедница 
меѓу Општина Аеродром и најразвиената лондонска централна општина 
Вандсворт. 
 
65 Проект: Учество на меѓународни конференции, семинари и размена 
на искуство со други општини 
Преку учество и соработка на меѓународни манифестации се овозможува 
размена на драгоцени искуства со соодветни странски единици на 
локалната самоуправа.  
 
66 Проект: Промоција на општината и на можностите за инвестирање 
во неа пред потенцијални странски инвеститори 
Преку разни форми на соработка на национално и на локално ниво се 
придонесува за заедничко прифаќање и разбирање, со што се олеснува 
промоцијата на какви било прекугранични иницијативи. 
 
67 Проект: Организирање и учество на заеднички регионални 
конференции, саеми, фестивали и културни настани со цел 
презентирање и промоција на проектните резултати и мерките 
реализирани на локално ниво 
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Оваа форма на меѓународна соработка овозможува да се претстават и 
негуваат фолклорот, обичаите и слични културни вредности, да се 
организираат културни манифестации, да се поттикнат разновидни 
специфични форми на творештво и да се одбележуваат настани и личности 
од значење за општината. 
 
68 Воспоставување поинтензивна образовна соработка 
Преку образовната соработка на општините. Проектот овозможува размена 
на искуства меѓу учениците и наставниците. 
 
69 Проект: Развивање долгорочни партнерства меѓу граѓански 
организации и нивно вмрежување 
Развивање  соработка меѓу граѓански организации (НВО, спортски 
организации и слично), професионални организации (стопански комори, 
организации на претприемачи и земјоделци) и децентрализирани 
институции, особено училишта и факултети, вклучувајќи и истражувачки и 
развојни единици. Целта ќе се постигне преку спроведување програми за 
доделување донации од луѓе на луѓе. 
 
70 Проект: Пристапни рампи за секое инвалидизирано лице 
Инвалидните лица имаат основно загарантирано право на физички пристап 
до јавните институции на локално ниво, детските градинки, училиштата, 
здравствените установи и другите институции што им се неопходни за 
елиминирање на социјалните бариери и целосен независен и интегриран 
живот во заедницата. 
Досега во општина Аеродром се изгради пристапни рампи во сите 
образовни институции што се во нејзина надлежност (основи училишта и 
детски градинки), а беа обележани и посебни паркинг-места за лица со 
хендикеп. Исто така, сите општински проекти се приспособени за пристап 
од инвалидни лица. Овој проект ќе продолжи и во иднина, односно сите 
нови проекти што ќе се изработуваат задолжително ќе мора да предвидат и 
пристапни рампи.  

 

71 Проект: Реконструкција на градинката „Бамби“ 

Опис на проектот: Реконструкцијата опфаќа замена на дрвена столарија, 
реконструкција на санитарни јазли и замена на под.   
Средства: 6.000.000 денари  

 
72 Проект: Осветлување на дворната површина на градинката „Бамби“  
Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворната површина од објектот.  
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73 Проект: Осветлување на дворната површина на градинките 
„Чекорче“ и „Лале“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворните површини на објектите.  
 
74 Проект: Осветлување на дворната површина на градинката 
„Калинка“ 
Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворната површина од објектот.  
 
75 Проект: Осветлување на дворната површина и промена на покривот 
на градинката „Црвенкапа“ 
Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворната површина од објектот и замена на азбестните плочи од објектот 
со ламаринена покривна конструкција. 
 
76 Проект: Осветлување на дворната површина и реконструкција на 
градинката „Изворче“ 
Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворната површина од објектот и реконструкција на санитарни јазли и 
промена на под. 

 

77 Проект: Осветлување на дворната површина на градинките „Буба 
Мара“, „Пчелка 1“ и „Пчелка 2“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за осветлување во рамки на 
дворните површини на објектите.  

 

78 Проект: Реконструкција на градинката „Пчелка 1“  

Опис на проектот: Замена на дрвена столарија, реконструкција на 
санитарни јазли, замена на покрив, замена на под.  

 

79 Проект: Осветлување на кошаркарското игралиште зад градинката 
„Чекорче“ 

Опис на проектот: Поставување нови линии за јавно осветлување на 
кошаркарското игралиште во паркот зад градинката „Чекорче“. 
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80. Бесплатни здравствени превентивни прегледи 

 

81. Организирање крводарителски акции 

 

82. Организирање обука за прва помош 

 

83. Организирање бесплатно мерење притисок за граѓани 

 

84. Организирање бесплатни лекарски прегледи за општинската 
администрација 

 

85 Проект: Реконструкција на локален пат с. Долно Лисиче – с. Горно 
Лисиче 

Опис на проектот: Со поддршка од Владата на Република Македонија, 
преку Агенцијата за државни патишта ќе се изврши реконструкција на 
локалниот пат с. Долно Лисиче – с. Горно Лисиче, во должина од 3.580 
метри, со вредност од 21.400.000 денари. 

 
86 Проект: Реконструкција и проширување на булеварот Трета 
македонска бригада  
Опис на проектот: Во соработка со Град Скопје ќе се реконструира и 
прошири булеварот Трета македонска бригада, од крстосницата со булевар 
Србија до „Тутунски комбинат“.  

 
87 Проект: Продолжување на булевар АСНОМ, од улица Февруарски 
поход кон препумпна станица  
Опис на проектот: Во соработка со Град Скопје ќе се продолжи булевар 
АСНОМ, од улицата Февруарски поход кон препумпна станица до улица 
Тодор Чангов. 
 
88 Проект: Поставување тротоари и ново осветлување на повеќе 
улици во Горно и Долно Лисиче:  
Опис на проектот: Ќе бидат изградени тротоари на следниве улици: Горно 
Лисиче: на потегот меѓу булевар Србија и Усјански Канал, на улица Тодор 
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Чангов, ул. Ѓорги Капчев, ул. Божин Николов, ул. Горноврановска, ул. 
Василе Ѓуровиќ, ул. Лисиче; Долно Лисиче: ул.1 и кракот кон училиштето 
 
89 Проект: Тековно одржување на улиците во Општина Аеродром  
Опис на проектот: Обнова на улиците опфаќа промена на асфалт на 
булевар Јане Сандански на потегот околу трговскиот центар „Бисер“, 
сервисната улица на потег од зграда бр. 53 до зграда бр. 105 на булевар 
Јане Сандански, ул. Горно Лисиче, ул. Тодор Чангов, ул. Ѓорги Капчев, ул. 
Божин Николов, ул. Горно Лисиче до Усјански канал, ул. Мите Богоевски, ул. 
Димитар Македонски, на дел од Гаврил Константиновиќ, ул. Митре Влаот. 
 
90 Проект: Изградба на улици во ДУП Горно Лисиче УЕ А (новите 
згради кај последната станица на автобусите со број 5 и 15) 
Опис на проектот: Изградба на комунална инфраструктура (водовод, 
фекална и атмосферска канализација), градежен дел со тротоари и 
осветлување на новопланираната улица 10, новопланираната улица 9, 
новопланираната сервисна  улица и дел од новопланираната улица 8.         
 
91 Проект: Изградба на новопроектирани улици во ДУП Индустриска 
зона УЕ В (кај новите згради на ул. 3 Македонска бригада) 
Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел со 
комплетна комунална инфраструктура: атмосферска канализација, фекална 
канализација, водовод, осветлување и асфалтирање улици во  2ДУП 
Индустриска зона УЕ В. 
 
92 Проект: Изградба на сервисна улица АСНОМ - крак во Јане 
Сандански УЕ Г (од мостот „Близнак“ до спортската сала „Јане 
Сандански“, паралелна на бул. АВНОЈ) 
Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел со 
комплетна комунална инфраструктура: атмосферска канализација, фекална 
канализација, водовод, осветлување и асфалтирање на улицата.  
 
93 Проект: Изградба на новопроектирана улица Анастас Митрев 3 
(Мичурин) 
Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел, 
асфалтирање на улицата со изградба на тротоари.  

    
94 Проект: Изградба на новопроектирана улица Венијамин Мачуковски 
4 (Мичурин) 
Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел со 
асфалтирање на улицата и изградба на тротоари. 

 
95 Проект: Изградба на два инфраструктурни коридори паралелни со 
булеварот Трета македонска бригада (Мичурин) 
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Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел - 
асфалтирање со атмосферска канализација и осветлување на коридорите  
(паркиралишта).  

 
96 Проект: Изградба на пристапни улици 10, 11, 12 во Мичурин 
Опис на проектот: Изградбата опфаќа изведба на градежен дел со 
асфалтирање на улиците и изградба на тротоари. 

 
97 Проект: Реконструкција на улицата Фрањо Клуз (кај воените бараки 
во Стар Аеродром) 
Опис на проектот: Реконструкција – проширување на улицата со тротоари и 
осветлување. 

 
98 Проект: Реконструкција на улица Руди Чајевац, улица Пандил 
Шишков, улица Вангел Тодоровски и улица Милан Зечар со тротоари 
(Стар Аеродром) 
Опис на проектот: Реконструкција – проширување на улиците со тротоари и 
осветлување. 

 
99 Проект: Поврзување на улицата Мите Богоевски со улицата Србија 1 
- населба Лисиче 
Доизградба на улицата Србија 1 градежен дел – асфалтирање со 
тротоари и осветлување 
Опис на проектот: Реконструкција – проширување на улиците со тротоари и 
осветлување. 
 
100 Проект: Доизградба на дел од улиците Блажо Орландиќ, Димитар 
Македонски и новопланирана улица - градежен дел - населба Лисиче 
Опис на проектот: Изградба на градежен дел - асфалтирање со комплетна 
инфраструктура (атмосферска, фекална, водовод, осветлување и 
тротоари). 

 
101 Проект: Доизградба на новопланирани улици во Ново Лисиче - 
Реонски центар    
Опис на проектот: Изведба на градежен дел со комплетна комунална 
инфраструктура (атмосферска, фекална, водовод, осветлување и 
тротоари), и тоа новопланирана станбена улица 3, новопланирана станбена 
улица 2, новопланирана станбена улица 1. 

 
102 Проект: Изградба на паркинг-простор пред КЕЦ ЕВН  
Опис на проектот: Изградба на две паркиралишта, од лево и од десно на 
КЕЦ ЕВН, со осветлување. 
 
103 Проект: Одржување и обнова на две паркиралишта, пред зграда 
број 25 и пред зграда 38 и 40, на улица Владимир Комаров 
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Опис на проектот: Обнова на горен строј од асфалтот на постојните 
паркинг-простори.  

 
104  Проект: Одржување и обнова на две паркиралишта со пристапни 
улици, зад зграда број 31 и зад зграда 50, на улица Коста Новаковиќ 
Опис на проектот: Обнова на горен строј од асфалтот на постојните 
паркинг-простори.  
 
105 Проект: Одржување и обнова на две паркиралишта пред зграда 
број 18 и пред зграда број 20 на булевар Јане Сандански 
Опис на проектот: Обнова на горен строј од асфалт на постојните паркинг-
простори.  
 
106 Проект: Одржување и обнова на две паркиралишта, зад зграда бр. 
8 на улица Ангел Димовски и пред зграда бр. 40 на улица Коста 
Новаковиќ 
Опис на проектот: Обнова на  горен строј од асфалт на постојни паркинг-
простори.  
 
107 Проект: Одржување и обнова на 4 паркинг-простори, пред зграда 
број 9, пред зграда број 13, меѓу зградите 19 и 21, како и до зграда бр. 
23 на улицата Владимир Комаров 
Опис на проектот: Обнова на  горен строј од асфалт на постојни паркинг-
простори.  
 
108 Проект: Изградба на паркинг-простор меѓу фудбалското игралиште 
и новопланираните повеќенаменски комбинирани игралишта во 
населба 13 Ноември 
Опис на проектот: Со изградбата на повеќенаменски комбинирани 
игралишта ќе се зголеми фреквенцијата на возилата, а со тоа ќе се јави 
потреба од нови паркинг-места за посетителите на игралиштата, како и за 
станарите што живеат во непосредна близина на игралиштата. Изградба на 
паркинг-простор со атмосферска канализација и осветлување.  
 

109. Реконструкција на водоводна мрежа и санитарни јазли во 
ОУ „Блаже Конески“ 

 
110. Уредување на дворот на градинката „Сонце“ 

 
 
111. Реконструкција на улицата „Ангел Димовски“ 
 
112. Проект Културно лето „Аеродром се смее“ кое прерасна во 

Меѓународен фестивал на комедијата 
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113. Реконструкција на кошаркарско игралиште во дворот на ОУ 

„Блаже Конески“  
 
114. Реконструкција на спортското игралиште „Александар 

Стојчев“ во паркот „13 Ноември“ 
 

 
115. Реконструкција на санитарни јазли во детската градинка 

„Изворче“ 
 
116. Изградба на 8 чешми за пиење вода (населба Острово кај 

детското игралиште на улица „Владимир Комаров“ број 13 и 
број 1, во дворот на ОУ „Лазо Ангеловски“, меѓу зградите на 
булевар АСНОМ 20 и 74, како и во населбата Реонски центар 
Аеродром, АВНОЈ 20, Јане Сандански 46 и 52)  

 
 
117. Изградба на 4 нови пешачки патеки (во населбата Острово 

на улицата „Владимир Комаров“ 6 и 8 зад ТЦ „Скопјанка“ кај 
игралиштето и во близина на пешачкиот мост кој води кон 
Скопски саем, на улица „Коста Новаковиќ“ 42 во близина на 
градинката „Изворче“, како и во средишниот дел меѓу новите 
згради во Горно Лисиче) 

 
118. Реконструкција и изградба на оградите во седумте основни 

училишта на нејзината територија 
 
119. Воведување бесплатен англиски јазик во детските 

градинки (2.000.000)  бесплатно изучување на англискиот јазик 
во сите детски градинки во Општина Аеродром, што значи дека 
родителите се ослободени од партиципација, а се работи по 
програми, кои се професионално изработени и соодветни за 
детската возраст, односно методиките за работа се 
прилагодени за деца од предучилишна возраст.  

 
120. Бесплатни ученички униформи  
 


