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АЕРОДРОМ

Две години
отворена општина
Почитувани сограѓани,
Веќе две години заедно со Советот на Општина Аеродром
и со вашата безрезервна поддршка создаваме отворена и развиена општина. Наследивме институција затворена за сопствените
жители, која долго време работела според погрешни приоритети. Како последица на тоа, во Аеродром со години се таложеле
сериозни проблеми. Меѓутоа, лошите политики се сега зад нас.
Ова раководство работи заедно со граѓаните и според нивните
вистински потреби. Во изминатите две години заедно со Советот
реализиравме и почнавме голем број проекти во сите сфери на
општественото живеење.
На планот на заштитата на животната средина, набавивме
5.500 нови високостеблести дрвја, за кои издвоивме 22 милиона
денари од општинскиот буџет. Го поставивме прочистувачот на
воздух „Сити три“, обезбедивме 83 прочистувачи на воздух за
сите градинки, исчистивме 62 мини депонии, собравме 50 кубни
метри кабаст отпад во соработка со јавното претпријатие „Комунална хигиена“, а организиравме и повеќе екоакции. Доделивме
субвенции за печки на пелети, за чистење оџаци, за велосипеди
и инвертер-клими, подигнавме нови површини со зеленило преку
изградба на 4 нови парка и реконструкција на два постојни, а за
одржување на јавната чистота ангажиравме фирма.

конструиравме сите детски и спортски игралишта и ги збогативме со нови реквизити и кошеви.
Во однос на социјалната заштита, доделуваме еднократна помош од 3.500 денари за секое прваче и еднократна помош
од 5.000 за секое новороденче. Ги презедовме трошоците за обезбедување на училиштата, доделуваме еднократна финансиска
поддршка од 10 илјади денари за талентирани млади спортисти,
им даваме поддршка и инклузија на лицата со попреченост...

Општина Аеродром е наш заеднички дом. И во наредниот
Преку транспарентна, чесна и посветена работа реализи- период продолжуваме да создаваме современа, развиена евравме голем број инфраструктурни проекти. Реконструиравме и ропска општина со висок стандард на урбано живеење во сите
асфалтиравме 14 улици, ги проширивме паркинзите на три лока- нејзини делови и овозможуваме подобар живот за сите граѓани.
ции и обезбедивме 50 нови паркинг-места. Ја изградивме новата
градинка „Буба Мара“ во Ново Лисиче, со што двојно го зголемивГрадоначалник на Општина Аеродром
ме капацитетот на згрижување деца. За првпат трговскиот ценЗлатко Марин
тар во Лисиче и цела населба добија целосно ново осветлување.
Ги подобривме условите за воспитно-образовниот процес, ги ре-
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ЕКОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

АЕРОДРОМ НЕКА БЛЕСКА!
ЧИСТА ОКОЛИНА ЗА СЕКОГО

Со оваа парола ја реорганизиравме комуналната служба и презедовме
нови мерки за чистење на јавните површини. Ангажиравме нови специјални возила и друга механизација, како што се
метачки на смет и цистерни за миење на
улиците.
Општина Аеродром –
секогаш во служба на граѓаните!

ПОСТАВЕН
ПРОЧИСТУВАЧ НА
ВОЗДУХ „СИТИ ТРИ“
ПРЕД ТЦ „БИСЕР“
КАКО ЗАМЕНА
ЗА 275 ДРВЈА
Поставувањето на овој биолошки
филтер има цел да ја подигне јавната
свест и да нè потсетува дека сите треба да бидеме активни фактори за чиста
животна средина. За него ја одбравме токму оваа локација, како една од
најфреквентните за моторни возила, но
и за пешаци.

4

АЕРОДРОМ

Две години отворена општина (2017 – 2019)

5

НАБАВЕНИ НАД 5.500 НОВИ
ВИСОКОСТЕБЛЕСТИ ДРВЈА ЗА КОИ СЕ
ИЗДВОЕНИ 22 МИЛИОНА ДЕНАРИ ОД
ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ
КИПАРИС

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

ООУ „Лазо Ангелески“
кружен тек на ул. „Коста Новаковиќ“
дворот на ООУ „Браќа Миладиновци“
дворот на градинката „Сонце“
ул. „Методија Шаторов Шарло“
ул. „Пандил Шишков“
Горно и Долно Лисиче
бул. „Трета македонска бригада“
ул. „Симеон Кавракаров“
Поликлиника „Јане Сандански“

ПЛАТАН

99 бул. „Видое Смилевски Бато“
99 ул. „Методија Шаторов Шарло“
99 ул. „Тодор Чангов“
Ги ослободуваме
заробените дрвја

ЈАВОР

99 кружен тек на ул. „Коста Новаковиќ“
99 ул. „Методија Шаторов Шарло“
99 бул. „Јане Сандански“
ДАБ

99 бул. „Февруарски поход“
ЛИПА

99 бул. „Видое Смилевски Бато“
99 ул. „Методија Шаторов Шарло“
ЈАСЕН

99 ул. „Методија Шаторов Шарло“

Дворовите на основното училиште „Браќа Миладиновци“
и детската градинка „Сонце“

ЕКОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА

РАСЧИСТУВАМЕ ДИВИ ДЕПОНИИ

ПОДИГНУВАМЕ НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
99 Покрај улицата „Методија Шаторов
Шарло“ на површина од 3.200 м2
99 Покрај улицата „Новопроектирана 1“
на површина од 4.600 м2
99 На раскрсницата меѓу улиците
„Пандил Шишков“ и „Фрањо Клуз“ на
површина од 1.000 м2
99 Покрај булеварот „Трета македонска
бригада“ меѓу зградите во Индустриска зона УЕБ на површина од 2.500 м2

99 Зголемен бројот на ангажирани лица за одржување на хигиената
99 Набавени нови машини за косење (тримери и косилки)
99 Исчистена дива депонија на бул. „Февруарски поход“ со површина од 4.500 м3
99 Исчистена дива депонија во Реонски центар со површина
од околу 5.300 м3
99 Исчистена дива депонија кај стадионот во Горно Лисиче со
површина од околу 1.500 м3
99 Расчистени 69 мини депонии во соработка со Град Скопје и
јавните претпријатија

99 Нов парк во Мичурин

ГИ ЧИСТИМЕ ДЕПОНИИТЕ ВО:
»»
»»
»»
»»
»»

Службите на Општина Аеродром и ЈП
„Паркови и зеленило“ редовно го одржуваат блоковското зеленило на целата територија на општината.

Населба Лисиче
Бановина
Долно Лисиче покрај реката Вардар
бул. „12 македонска бригада“ спроти крстот
покрај патот во Долно Лисиче

Редовно го собираме кабастиот отпад во соработка
со ЈП „Комунална хигиена“
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ЕКОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА

РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАД И ЕКОАКЦИИ
99 Акција за собирање електричен и
електронски отпад од домаќинствата
преку телефонски повик
99 Поставен контејнер за ситен електронски отпад

99 Акција за собирање пластика од домовите во населбата Лисиче (вклучени 400 домаќинства)
99 Систем за услуга за собирање отпад
„од врата на врата“ и интеграција на
неформалните собирачи на отпад во
соработка со Здружението „Гоу грин“
и ромскиот бизнис-информативен
центар.
99 „Нула отпад“ од просториите на
Општина Аеродром подигнаа 21 компјутер, 29 монитори, 3 лаптопи, 2 печатачи, 30 тастатури и 6 мауси.
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99 Кампањи за заштита од пожари во
Општина Аеродром
99 Масовни екоакции
99 Организираме едукативни акции за
правилно постапување со отпадот
99 Ја подигнуваме свеста кај младите за
заштита на животната средина

ДОДЕЛЕНИ СУБВЕНЦИИ ЗА:

»» велосипеди
»» инвертер-клими
»» чистење оџаци
»» печки на пелети
Целта на овој проект е да придонесеме за почист воздух и
поздрава животна средина преку поттикнување на граѓаните што помасовно да го користат велосипедот како
превозно средство, како и да користат еколошки начини
на затоплување на своите домови.

АЕРОДРОМ

»» Обезбедени 83 прочистувачи на воздух
за сите градинки

Две години отворена општина (2017 – 2019)

Предвидено е поставување прочистувачи за воздух во
основните училишта
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ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛОСНО РЕКОНСТРУИРАН РЕГИОНАЛНИОТ
ПАТ ЈУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО
ПРЕД

Целосно реконструиран регионалниот пат Јурумлери – Драчево што поминува низ Долно Лисиче според високи меѓународни
стандарди за градежни активности и материјали како долгорочно
решение на повеќегодишниот проблем со несоодветна инфраструктура за локалното население.

ПОТОА
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ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

СТАР АЕРОДРОМ ДОБИ КРУЖЕН ТЕК

Ги поврзавме улиците „Коста Новаковиќ“ и „Ангел
Димовски“ во Стар Аеродром со кружен тек. Проектот опфати асфалтирање на вкупна површина од 3.500 квадратни
метри и тротоари со широчина од по два метра, велосипедска патека, нова линија за јавно осветлување и атмосферска канализација.
ПРЕД
РЕКОНСТРУКЦИЈА
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ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

БЕЗБЕДНИ СООБРАЌАЈНИЦИ ЗА СИТЕ
УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ
Реконструиран булеварот „Февруарски поход“
во Ново Лисиче во должина од 720 метри, со
7,49 милиони денари од Град Скопје.

ЧЕТИРИ НОВИ КРАЦИ НА УЛИЦАТА
„ПАНДИЛ ШИШКОВ“

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦАТА „23 ОКТОМВРИ“

Изградивме четири нови краци на улицата „Пандил Шишков“ во
Стар Аеродром. Освен асфалтирање, краците добија и комплетен
водовод, атмосферска канализација, тротоари од двете страни и
улично осветлување. За проектот се издвоени околу 9 милиони и
300 илјади денари од буџетот на Општина Аеродром.

КОМПЛЕТНО НОВА УЛИЦА МЕЃУ МИЧУРИН
И СТАР АЕРОДРОМ
Реконструиран булеварот АСНОМ како
заеднички проект со Град Скопје

Со реконструкцијата на улицата „23 Октомври“ (поранешна „Владимир Комаров“) се подобруваат условите за живот на граѓаните бидејќи
ова е една од најфреквентните улици.

Изградивме комплетно нова улица со јавно паркиралиште
покрај улицата „Фрањо Клуз“ во должина од 200 метри, за кои
Општината издвои над 8 милиони денари.
Станува збор за изградба на улицата што ги поврзува Мичурин и Стар Аеродром „Новопроектирана 8“, која доби и комплетно нова атмосферска, фекална и водоводна мрежа, исто
така во должина од 200 метри и целосно ново осветлување.
Изградбата на улицата за граѓаните значи полесен пристап до
новите згради и приклучок кон комплетно новата подземна
инфраструктура.

НОВА УЛИЦА КАЈ ВИСОКОКАТНИЦИТЕ

АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ СО ПОВРШИНА ОД
4.000 КВАДРАТНИ МЕТРИ
Изградена е нова улица „Новопроектирана 3“ кај висококатниците
во Општина Аеродром. Изведени се околу 250 метри. Улицата е широка
12 метри, има четири ленти и тротоари од двете страни со широчина
од по два метра. Исто така, изведени се фекална и атмосферска канализација, како и улично осветлување. Улицата, која е инвестиција на
Џеваир Скај Сити, дополнително го растовари сообраќајот во овој дел
на општината.
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Реконструирани веќе постојни улици во Горно Лисиче, меѓу кои „Тодор
Чангов 20“ и „Ѓорги Капчев 9“, како и
повеќе краци на улицата „Венијамин
Мачуковски“ во Мичурин со површина
од 4.000 квадратни метри.

АЕРОДРОМ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Ја реконструиравме и ја рехабилитиравме
улица „4“ во Долно Лисиче со површина од
820 квадратни метри.

ИНФРАСТРУКТУРА
ЈА САНИРАВМЕ УЛИЦАТА „ТОДОР ЧАНГОВ 41“

ПОСВЕТЕНО РАБОТИМЕ НА РЕШАВАЊЕ
НА НЕДОСТИГОТ ОД ПАРКИРАЛИШТА

Целосно ново паркиралиште во Ново Лисиче кај градинката „Буба Мара“. Паркингот го
решава долгогодишниот проблем на жителите од околината, но и на родителите кои со
возила ги оставаат и ги земаат своите деца од градинката.
Проширени паркинзите на три локации во непосредна близина на булеварот „Видое
Смилевски-Бато“
Целосно обновен паркинг-просторот во непосредна близина на детската градинка
„Бамби“ и ООУ „Љубен Лапе“. Граѓаните добија реконструиран паркинг со површина од 1600
квадратни метри.
По повеќе од 10 години целосно ја реконструиравме
улицата „Тодор Чангов 41“.

Реконструиравме краци на улицата „Божин
Николов – Силни“ во Горно Лисиче. Станува збор за
неколку руинирани и дотраени сервисни улици.

Општина Аеродром ги реконструира и ги
асфалтира краците на „улица 3“ покрај булеварот „Трета македонска бригада“ во непосредна
близина на средното училиште „Димитар Влахов“. Со уредување на патната инфраструктура
им го олеснивме секојдневното функционирање на жителите.

ЈА РЕКОНСТРУИРАВМЕ УЛИЦАТА
„ИЛИЈА ДИМОВСКИ“

Ја саниравме пристапната улица што води
кон ООУ „Љубен Лапе“ и касарната. Стариот
асфалт го заменивме со нов и поставивме
нова атмосферска канализација.

Во населбата Лисиче ја реконструиравме улицата „Илија Димовски“,
со што го решивме долгогодишниот проблем на жителите на овој дел од
населбата, кои се соочуваа со насобрана вода по секој пообилен дожд.
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АСФАЛТИРАНИ КРАЦИТЕ НА
„УЛИЦА 3“ ВО ТАБАК СИТИ

АЕРОДРОМ
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ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА

ЈА ЗГОЛЕМУВАМЕ БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ
ЦЕЛОСНО НОВО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО
НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ
»» 265 столба
»» 330 нови светилки
Поставена нова сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација и сообраќајни знаци за предупредување пред основните училишта „Блаже Конески“, „Александар Македонски“, „Браќа Миладиновци“, „Ѓорѓија Пулевски“ и клонот „Сонце“ на детската градинка „Буба Мара“ во Реонски центар

Трговскиот центар во населбата Лисиче за првпат од своето постоење доби
целосно ново осветлување.

ПОСТАВЕНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА БУЛЕВАРИТЕ:

Поставени нови 108 ЛЕД-рефлектори и
светилки, енергетски ефикасни.

»» „Трета македонска бригада“
»» „12 македонска бригада“
»» „Србија“

Поставена цевка Ф-400 на водоводната линија во делот од булеварот „Србија“, од „Енергосистем“ до кружниот тек пред Цементарница „Усје“, во должина од 450 метри. Решен е проблемот со водоснабдувањето во високите зони во Аеродром и Ново Лисиче
Реконструирана
водоводната мрежа
на улица „1“ од крак
1 до крак 10 во Долно
Лисиче со средства
обезбедени од ЕУ ИПА
инвестицискиот фонд
со вкупен износ од
126 илјади евра.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

УРБАНА ОПРЕМА

99 Ги реконструиравме оштетените детски игралишта на целата територија
99 Поставивме гумена подлога за поголема безбедност на најмладите и ги
обновивме реквизитите
99 Ново детско катче во дворот на црквата „Св. Петар и Павле“
99 Ги обновивме спортските игралишта во Аеродром. Поставивме стаклени
табли на кошевите и ги збогативме со нови реквизити
99 100 нови клупи
99 100 канти за отпадоци
99 600 нови заштитни столпчиња
99 Нов парк за миленичиња во
Реонски центар на површина
од 600 квадратни метри

ОТВОРЕНА НОВА ГРАДИНКА „БУБА МАРА“ ВО НОВО ЛИСИЧЕ
»»
»»
»»
»»

8 занимални
Вкупна површина од 1.500 квадратни метри
Капацитет за згрижување 200 деца
40 милиони денари од буџетот на Општина
Аеродром

СЕ ИЗРАБОТУВААТ ПРОЕКТИ ЗА
ЧЕТИРИ НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
»» Изработка на проект за нова градинка во Мичурин.
Целосно нов објект со површина од 2.500 м2
»» 3 готови проекти за доградба на градинките „Црвенкапа“ и „Изворче“ во Стар Аеродром, реконструкција на
објектот „Пчелка 1“ во населбата Лисиче
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СОЗДАВАМЕ ПОДОБРИ УСЛОВИ
ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
»» Целосна санација на покривот на ООУ „Лазо Ангеловски“
»» Внатрешно уредување на училиштата
»» Целосна реконструкција на подовите во основните училишта „Љубен
Лапе“ и „Лазо Ангеловски“
»» Готов проект за доградба на 4 училници во ООУ „Лазо Ангеловски“ за
укинување на трета смена
»» Основното училиште „Ѓорѓија Пулевски“ во Општина Аеродром доби
лифт со кој ќе се овозможи и ќе се олесни движењето на лицата со физичка попреченост во самиот објект. Лифтот е донација од Американската амбасада, а неговата вредност изнесува околу 50 илјади долари.

ГИ ОЛЕСНУВАМЕ ТРОШОЦИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ,
ГИ ВРАЌАМЕ ПАРИТЕ КАЈ ГРАЃАНИТЕ
»» Еднократна помош од 3.500 денари за секое прваче
»» Преземање на трошоците за обезбедување на училиштата
»» 810 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња во висина
од 5 илјади денари или над 4 милиони денари од општинскиот буџет
»» 16 асистенти им помагаа на ученици од Општина Аеродром
»» По 10 илјади денари за првенците на генерација
»» Бесплатни униформи за учениците

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

Поддршка за меѓународниот тениски турнир со настап на стотина најдобри
јуниори во Спортскиот центар „Јане Сандански“.

Парична помош за секој талентиран спортист
во износ од 10.000 денари

Поддршка за Европското поединечно
шаховско првенство што се одржа во хотелот
„Дабл три Хилтон“ во Општина Аеродром со
учество на околу 400 претставници на федерации - членки на Европската шаховска унија по
швајцарски систем.
Традиционален пожарникарски крос на кејот во
Општина Аеродром со учество на околу 500 ученици од петто
до деветто одделение од основните училишта од Град Скопје
како значаен придонес во развојот на свеста кај младата популација за заштита од пожари

Ново карате-катче во срцето
на населбата Лисиче

Поддршка за турнирот во мал фудбал „Скопје“
во Спортски центар „Ново Лисиче“
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Пофалница за пливачот Стефан Трпковски,
кој освои златен медал на Летните игри на
Специјалната олимпијада во Абу Даби.

АЕРОДРОМ

Заеднички проект на Општина Аеродром и Бадминтон федерацијата „Играме бадминтон“ што вклучува бесплатна обука за
наставниците по физичко образование
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СОРАБОТКА

Еднократна парична помош за новороденчиња
во висина од 5 000 денари

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ХУМАНОСТ

Кампања за борба против ракот на
дојка и ракот на простата што се одбележуваат во текот на октомври и ноември „Сакаме здрави родители!“

Соработка и средби со граѓаните, со граѓанските организации,
со пензионерските здруженија, но и со амбасадори

Помош од 600.000 денари за лицата со аутизам од здружението „Во мојот свет“

»» Спроведени повеќе крводарителски акции во соработка со Црвен
крст на Кисела Вода меѓу администрацијата и хумани граѓани.
»» Градоначалникот Марин заедно со тим од Општината даруваа крв во
чест на жртвите од 11 септември во Американската амбасада

Аеродром воведува родова перспектива во
програмите

»» Новогодишни пакетчиња за децата од Дневниот
центар за деца со ментална и телесна попреченост – Железара и за дечињата од здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам,
АДХД и Аспергеров синдром „Во мојот свет“
»» Пакети со храна за социјално ранливи семејства

Ангажиравме деветмина образовни и лични асистенти за по
требите во основните училишта и тројца помагачи на 30-ина стари
лица преку програмата за општинско-корисна работа, како и 10
стручни лица за грижа на деца со посебни образовни потреби

Плакета за афирмација на европските вредности
од Европското движење за успешна соработка во
реализација на активностите за одбележување на
Денот на Европа

Специјализирана меѓународна изложба на
ротвајлери во паркот „Авионче“.

Првоаприлско дефиле под маски на најмладите
во Општина Аеродром

BACK 2 SCHOOL WEEK
»»Околу 10.000 луѓе уживаа во настапот на
Пол ван Дајк, еден од предводниците на
електронската сцена
»»Бина по светски стандарди со врвно
озвучување, уникатно осветлување и огромни
екрани кои се заштитен знак за настапите на
светската икона на електронската музика

Ги поддржуваме:

»»Посебни ефекти, милиони конфети и голем
огномет

»»Меѓународниот фестивал на комедијата „Гола месечина“
»»Традиционалниот Илинденски марш
»»Меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Троица“ во Долно Лисиче
»»Настап на воениот оркестар на АРМ
»»Бесплатни латинотанци во Паркот на езерата во соработка со
асоцијацијата „Ластовица“

РОДЕНДЕН НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
»»Под мотото „Растеме со Аеродром“ го
одбележуваме роденденот на Општината
»»Учествуваат децата од градинките и основните
училишта,
»»Настапуваат бендови и хип-хоп групи, невладини
организации и здруженија
»»Хуманитарен карактер на манифестацијата

Со љубов за Аеродром!

