


Нова детска градинка  
во Ново Лисиче - „Буба Мара“  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

8 занимални 
 
 вкупна површина од 1.500 
квадратни метри 
 
 капацитет  за згрижување 
270 деца  
 
 40 милиони денари од 
Буџетот на Општина 
Аеродром 



Повеќе места во градинките, 
подобри услови за најмладите  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Изработка на проект за 
нова градинка во Мичурин: 
целосно нов објект  со 
површина од  2.500 метри 
квадратни 
 

 3 готови проекти за 
доградба на градинки:  
„Црвенкапа“ и „Изворче“ во 
Стар Аеродром, 
реконструкција на објектот 
„Пчелка 1“ во населбата 
Лисиче 

 



Создаваме подобри  
услови во основните училишта 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Целосна реконструкција на 
подовите во основните училишта 
„Љубен Лапе“  и  „Лазо 
Ангеловски“  

 издвоени 2 милиони денари од 
општинскиот буџет 

 
 Реконструкција и доградба на       
ООУ „Димитар Македонски“ 



Ги олеснуваме трошоците на родителите, ги 
враќаме парите кај граѓаните 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Еднократна помош од 
3.500 денари за секое 
прваче 

 
Преземање на 

трошоците за 
обезбедување на 
училиштата 

 
 



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 За лица до 28 
години  

 
 50  талентирани 

спортисти добија 
еднократна парична 
помош од 10 илјади 
денари 

 
 Издвоени се 600 

илјади денари од 
буџетот на 
Општината 

 
 

 
 

10.000 ДЕНАРИ ЗА МЛАДИ 
ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ 



 
 Одбележана Европската недела на 

спортот во Општина Аеродром 
 

 Традиционалниот турнир во мал фудбал 
„Скопје 2018“ се одржа по седми пат во 
спортскиот центар „Ново Лисиче“ на 20 
мај. Оваа година учествуваа вкупно 32 
екипи од разни градови. 
 
 

 
 
 
 
 

 Поставени 8 различни справи за фитнес, 
монтажно-демонтажни, наменети за 
лица над 12 г. и еден за лица со телесна 
попреченост. 

 
 Проектот „Бадминтон“ - нова спортска 

содржина за сите возрасти, што го 
спороведуваат наставниците по физичко 
образование.  

 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Реконструкција на 
детските и спортските 
игралишта во Општина 
Аеродром. 

 
 
 Поставување гумена 

подлога за поголема 
безбедност на 
дечињата, и 
обновување на 
реквизитите 



Нова урбана опрема 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 100 нови клупи 
  
 100 канти за отпадоци 
  
 580 илјади денари од 

буџетот на Општината 
 
 600 нови заштитни 

столпчиња 



Грижа за секое дете 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 810 решенија за еднократна 
парична помош за новороденчиња, 
во висина од 5 илјади денари или 
над 4 милиони денари од 
општинскиот буџет.  

 
 

 300 илјади денари за Центарот за 
сензорна терапија „Во мојот свет“ 
наменети за стручни лица што ќе  
работат во втора смена со децата на 

возраст од 2 до 9 години. 
 

 Ангажирани 10 образовни и 6 
лични асистенти што ќе работат 
во основните училишта со деца 
што имаат посебни образовни 
потреби. 



Хумана општина 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Воведен нов правилник 
 

 За првпат Општината 
почна да доделува 
еднократна финансиска 
помош за полесно 
надминување на штетите 
од пожар. 

 
 Службите на Општина 

Аеродром помагаа при 
расчистување на 
локациите 



Заштита на животната средина  
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Поставување 
прочистувач на 
воздух „Сити три“ 

  
  Го неутрализира 

загадувањето од 417 
автомобили на 
годишно ниво, 
прочистувачки ефект 
како 275 дрвја 

 
 Двосменско 

работење на 
инспекцијата 
 



 Засадени 500 нови 
садници во соработка со 
Град Скопје. 

 Набавка на 1.800 нови 
високоизраснати дрвја за кои 
се издвоени  8 милиони 
денари од општинскиот буџет. 



 Обезбедени прочистувачи за сите 
градинки 

 83 прочистувачи на воздух 

  филтрираат ПМ-честички, прав, мувла, 
вируси и бактерии.  

 над 1 милион и 200 илјади денари од 
општинскиот Буџет.  

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 

 Издвоени 500 илјади денари за 
субвенционирање домаќинства 
за промена кон еколошки систем 
за загревање 

 
 15 илјади денари за секое 

домаќинство 



 Поставен контејнер за ситен 
електронски отпад 

Рециклирање отпад  
  Акција за собирање пластика од 

домовите во населбата Лисиче 
 
 Вклучени околу 400 домаќинства  

 
 Систем за услуга за собирање отпад  
      „Од врата на врата“ и интеграција   на 
неформалните собирачи на отпад 

 
 Во соработка со здржението „Гоу греен“ 

и Ромскиот бизнис- информативен 
центар и поддршка на Град Скопје.  

 
  
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



Акции за почист Аеродром 
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
 Организирани повеќе  
      еко-акции 
 
 Расчистување депонии / мини 

депонии 
 

 Уредување зелени површини 
 
 Собрани 50 кубни метри кабаст 

отпад 
 

 Во соработка со Град Скопје и 
јавните претпријатија 
 



Подигнување нови зелени површини  
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 „Методија Шаторов Шарло“ на 
површина од 3.200 квадратни 
метри 
 

 „Новопроектирана 1“ на површина 
од 4.600  квадратни метри 
 

 На раскрсницата меѓу улиците 
„Пандил Шишков“ и „Фрањо Клуз“ 
на површина од 1.000 квадратни 
метри 
 

 Површина од 2.500 квадратни 
метри меѓу зградите во 
Индустриска зона УЕБ, покрај 
булеварот „Трета македонска 
брогада“ 
 

 Нов парк во „Мичурин“, од буџетот 
на Општината се издвоени 9 
милиони денари 



Подобра инфраструктура  
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
 Реконструкција на водоводната 

мрежа на улица „1“ од крак 1 до крак 
10 во Долно Лисиче  

 Средства обезбедени од ЕУ ИПА 
инвестицискиот фонд.   

 Вкупниот износ изнесува  126 
илјади евра кофинансирање од 
државата и Општината.  

 
 
 

 
 

 Започнува изведба на нова 
комунална инфраструктура на 
краците на ул. Пандил Шишков.  

 Изградба на водовод, 
атмосферска канализација, 
улици и улично осветлување 

 Поврзување на општините Аеродром и Кисела Вода. 
Град Скопје поставува цевка на водоводната линија во 
делот од булеварот „Србија“, од „Енергосистем“ до 
кружниот тек пред Цементарница „Усје“ АД Скопје, во 
должина од 450 метри.  
 



Подобра инфраструктура  
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Изградба на комплетно нова улица 
„Новопроектирана 8“со јавно паркиралиште покрај 
улицата „Фрањо Клуз“  

 Должина од 200 метри,  
 Издвоени над 8 милиони денари.  
 Комплетно нова атмосферска, фекална и 

водоводна мрежа.  

 Реконструкцијата на улиците 
„Тодор Чангов број 20 “и „Ѓорѓи 
Капчев“ број 9 Улица.  

 Вкупна должина од 1 километар и 
240 метри и широчина од 6 метри.  



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Нова сообраќајна  сигнализација пред ОУ 
„Блаже Конески“, „Александар 
Македонски“, „Браќа Миладиновци“ и 
клонот „Сонце“ на детската градинка 
„Буба Мара“ во Реонски центар. 

 легнати полицајци и сообраќајни знаци за 
предупредување 

 

 Санирање на пристапната улица што 
води кон ОУ „Љубен Лапе“ и касарната. 
Стариот асфалт е заменет со нов слој 
асфалт. На оваа улица, Општината има 
поставено и нова атмосферска 
канализација. 
 

 Санирање ударни дупки на цела 
терирорија на Општина Аеродром 

 



 Целосно ново осветлување во 
населбата Лисиче 

 265 столба  

 330 нови светилки 

 6 милиони денари 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 50 нови паркинг-места во Ново 
Лисиче 
 

 Проширување на паркинзите на три 
локации во непосредна близина на 
булеварот „Видое Смилевски-Бато“. 

 



       

 1 милион денари за 
фестивалот „Гола Месечина“  

 Логистичка поддршка за 
успешна реализација на 
настанот 

 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Развој на културниот живот  
во Општина Аеродром  

 



 
 Одбележување на 2 Август, 

Ден на Илинденското 
востание 
 

 Општина Аеродром – 
покровител на Коњички марш 

 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



Роденден на Општина Аеродром 
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Под мотото „Растеме со Аеродром“ 
го одбележавме 13-от роденден на 
општината  

 Учествуваа децата од детските 
градинки и основните училишта,  

 Настапуваа младински бендови и 
хип-хоп групи, невладини 
организации и здруженија 

 Хуманитарениот карактер ги собра 
аеродромци на едно место. 



Соработка со граѓаните  
и граѓанскиот сектор 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

  Проектот „Соседска патрола“ се спроведе на повеќе локации 
низ општината со претставници на Полициската станица од 
Аеродром, Одделението за превенција при СВР-Скопје, како и 
родители од овој дел на градот. 

 Подобрување на безбедносната 
состојба на територијата на Општината  

 Акција „Поддржуваме безбедна иднина“ 

 Вклучени ученици од основните 
училишта 

 Едукација на децата за основните 
сообраќајни правила и прописи .  



 ГИС - Увид на граѓаните во урбанистички 
испланираниот простор 

 Директно поврзување со Агенцијата за 
катастар и лесен пристап до информации  

 Информации за сообраќајници, трговски 
центри и сите поважни објекти 

 Формирање партиципативно тело за 
урбанизам за диреткно учество на 
граѓаните и експертите во урбанистичкото 
планирање на општината. 

 Воведување родово одговорно буџетирање 
 Потпишан Меморандум за соработка со UN 

Women за родова еднаквост  
 Добивање стручна помош и поддршка од 

агенцијата на ОН. 
 Аеродром станува родово сензитивна општина, 

општина со еднакви шанси за сите.  



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Вкупно 80 учесници од основните училишта 
се дел од проектот „Педијатриска прва 
помош“ што го имплементира 
меѓународната невладина организација 
„Линк акрос“. 

 Градење ефикасен механизам за 
справување со бездомните кучиња. 

 Акција за третирање на бездомните 
кучиња, во соработка со жители од 
Општина Аеродром 

 Спроведување акција за зголемување на 
безбедноста на сите жители на Општина 
Аеродром. 

 Изградба на сопствено прифатилиште, 




