
 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ 

ГОДИНИ 



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 
квадратни метри 
 

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

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



 
Создаваме подобри услови  

во основните училишта 

 

  

 
 

 Целосна санација на 
покривот на                                   
ООУ „Лазо Ангеловски“ 

 Промена на 30 внатрешни 
врати 

 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 



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.  



 Мерката е наменета за 
лица до 28 години  
 

 50 талентирани 
спортисти добиваат 
еднократна парична 
помош од 10 илјади 
денари 
 

 Издвоени 600 илјади 
денари од буџетот на 
Општината 
 

 300 илјади денари за 
поддршка за училишниот 
спорт 

10.000 ДЕНАРИ ЗА МЛАДИ 
ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



 Обновени спортските игралишта во 
Аеродром 

 Поставени стаклени табли на кошевите и 
збогатување со нови реквизити  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



 Реконструкција на 
детските и спортските 
игралишта 

 Поставена гумена подлога за 
поголема безбедност на 
дечињата и обнова на 
реквизитите 

 100 нови клупи 
 100 канти за отпадоци 
 600 нови заштитни 

столпчиња 

Нова урбана опрема 



 Паркот се простира на површина од  
600 квадратни метри 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

Нов парк за миленици  
во Реонски центар  



Грижа за секое дете 

 
  

 600 илјади денари за Центарот за сензорна 
терапија „Во мојот свет“ наменети за стручни 
лица што работат во втора смена со децата на 
возраст од 2 до 9 години. 

 
 Ангажирани 10 образовни и 6 лични 

асистенти што работат во основните 
училишта со деца со посебни образовни 

потреби. 

 ООУ „Ѓорѓија Пулевески“ доби лифт со кој се 
олеснува движењето на лицата со физичка 
попреченост. 

 Лифтот е донација од Американската амбасада.  
Изградба на вакви лифтови е предвидена и во 
основните училишта „Љубен Лапе“ и „Лазо 
Ангеловски“. 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



Хумана општина 

 Доделување еднократна 
финансиска помош за 
полесно надминување на 

штетите од пожар. 

 Хуманитарна акција по повод кампањата „Денот 
на гладот“, која годинава се реализира под мотото 
„Помислете и на нас...“ 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

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



Заштита на животната средина 

 Поставивме 
прочистувач на воздух 
„Сити три“ што го 
неутрализира 
загадувањето од 417 
автомобили на годишно 
ниво и има 
прочистувачки ефект 
како 275 дрвја 
 
 
 

 Обезбедени 83 прочистувачи 
на воздух за сите градинки 

 Предвидено е поставување 
прочистувачи за воздух во 
основните училишта  

       во дневен престој 

 Двосменско работење  
      на инспекцијата 



 Набавени над 5.500 нови 
високостеблести дрвја за кои се 
издвоени 22 милиони денари од 
општинскиот буџет. 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Организирани голем број 
      екоакции 
 Расчистени 69 мини депонии во 

соработка со Град Скопје и 
јавните претпријатија. 

 Редовно собирање на кабастиот отпад во 
соработка со ЈП „Комунална хигиена“  



 ЛИПА 

         бул. „Видое Смилевски Бато“   

         ул. „Методија Шаторов Шарло“  

Набавка и садење садници 

   КИПАРИС 
         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“ 
        ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ 

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

 ЈАСЕН  
      ул. „Методија Шаторов Шарло“ 

    ДАБ 
   бул. „Февруарски поход“ 
 

     ПЛАТАН 
    бул. „Видое Смилевски Бато“  
    ул. „Методија Шаторов Шарло“  
    ул. „Тодор Чангов“ 



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Ангажирана фирма за чистење, со нова 
реорганизација, зголемени мерки за чистење 
на јавните површини, нова механизација и 
специјални возила за чистење смет. ѓ 

„АЕРОДРОМ НЕКА БЛЕСКА“ 

 „Аеродром нека блеска!  
        Чиста околина за секого.“ 



 



 
Подигнување нови зелени површини  

 
 

 „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 



 Зголемен бројот на ангажирани лица за одржување на хигиената.  

 Набавени нови машини за косење (тримери и косилки) 

 Исчистена депонија на бул. „Февруарски поход“ со површина од 4.500 м3 

 Исчистена депонијата во Реонски центар на површина од околу 5.300 м3 

 Ги чистиме депониите во: 

 Населба Лисиче  

 Бановина 

 Долно Лисиче покрај реката Вардар 

 Бул. „12 македонска бригада“ спроти крстот 

 По должина на патот во Долно Лисиче 

Расчистување диви депонии 



 Поставен контејнер за ситен електронски отпад 

 
Рециклирање отпад  

  Акција за собирање пластика од домовите во населбата Лисиче 
 Вклучени 400 домаќинства  
 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. 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 „Нула отпад“ од просториите на   
        Општина Аеродром подигнаа 21 компјутер,  
        29 монитори, 3 лаптопи, 2 печатачи,  
        30 тастатури и 6 мауси. 



 Издвоени 20 милиони денари. 
 Реконструирани улиците „Тодор 

Чангов 20 “ и „Ѓорѓи Капчев 9“.  
 Вкупна должина од 1 километар и 240 

метри и широчина од 6 метри.  

ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Реконструирана и санирана улицата „Тодор 
Чангов 41“ во должина од 450 метри. 

 Реконструирана улица „4“ во Долно 
Лисиче во должина од 270 метри и 
површина од 820 квадратни метри. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Изградена улицата „Новопроектирана 8“ 
што ги поврзува  населбите Мичурин и 
Стар Аеродром.  

 Комплетно нова атмосферска, фекална и 
водоводна мрежа, како и целосно 
осветлување . 

 Јавно паркиралиште 

 Должина од 200 метри  

 Издвоени над 8 милиони денари.  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Асфалтирани краците на „улица 3“ на 
булеварот „Трета македонска бригада. 



 

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

 Средства обезбедени од ЕУ ИПА 
инвестицискиот фонд.  

 Вкупен износ од 126 илјади евра  
 

 
 

 
 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Реконструирани, санирани и 
асфалтирани улици во Горно Лисиче и 
Мичурин со површина од 4.000 
квадратни квадратни метри. 



Целосно изградени 4 краци на  
ул. „Пандил Шишков“ 

 Инфраструктура на краците  
 Изградени водовод, атмосферска 

канализација и улично 
осветлување 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Издвоени околу 9 милиони и 300 
илјади денари од буџетот на 
Општина Аеродром 



 Целосно ново паркиралиште во Ново 
Лисиче 

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

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Oбновен паркинг-просторот во непосредна 
близина на детската градинка „Бамби“ и ООУ 
„Љубен Лапе“.  

 Целосно ново паркиралиште во Ново 
Лисиче кај градинката„Буба Мара“ 



 Поставена нова сообраќајна  
вертикална и хоризонтална  
сигнализација, 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  

 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 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

  Санирана пристапната улица што води  
       кон ОУ „Љубен Лапе“ и касарната. Стариот  
       асфалт е заменет со нов.  
       Поставена е и нова атмосферска канализација. 



 Поставена сообраќајна сигнализација  

      на булеварите: 

      „Трета македонска бригада“ 

      „12 македонска бригада“ 

      „Србија“ 



 Реконструкција на булеварите „АСНОМ“ 
и „Февруарски поход“ и улицата „23 
Октомври“ - Заеднички проект со Град 
Скопје 



  ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Нова улица „Новопроектирана 3“, 
широка 12 метри, со 4 ленти и тротоари 
од двете страни со широчина од по 2 
метра. Изведени се фекална и 
атмосферска канализација, како и 
улично осветлување. 

 Реконструирани краци на улицата „Божин 
Николов – Силни“ во Горно Лисиче. 



 Комплетно реконструиран регионалниот 
пат Јурумлери – Драчево.  

 Должина од 4 километри 
 Со средства обезбедени од Светска банка 

РЕКОНСТРУИРАН РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ 
ЈУРУМЛЕРИ — ДРАЧЕВО ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ  

пред реконструкција 



НОВ КРУЖЕН ТЕК 

 Поврзани улиците „Коста Новаковиќ“ 
и „Ангел Димовски“ во Стар 
Аеродром со кружен тек. 

 Асфалтирана вкупна површина од 
3.500 квадратни метри  

 Тротоари со широчина од по два 
метра, велосипедска патека, нова 
линија за јавно осветлување и 
атмосферска канализација. 

пред реконструкција 



 

 

 

 

 

 

 

 Трговскиот центар во населбата Лисиче за 
првпат од своето постоење доби целосно 
ново осветлување.  
Поставени нови 108 ЛЕД-рефлектори и 
светилки, енергетски ефикасни. 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 Целосно ново осветлување во 
населбата Лисиче 

 265 столба  
 330 нови светилки 
 6 милиони денари 



Соработка со граѓаните  
и граѓанскиот сектор 

 Воведено родово одговорно буџетирање 
 Потпишан меморандум за соработка со „УН 

вомен“ за родова еднаквост  
 Добиена стручна помош и поддршка од 

агенцијата на ОН. 
 Аеродром стана родово сензитивна општина, 

општина со еднакви шанси за сите.  

 Проектот „Соседска патрола“ спроведена 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. 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



 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 

 Подобрување на безбедносната состојба на 
територијата на Општината  

 Спроведена акција „Поддржуваме безбедна 
иднина“ 

 Вклучени учениците од основните училишта 
 Едукација на децата за основните сообраќајни 

правила и прописи  

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

  Зајакнување на соработката со пензионерите.  
 Потпишан меморандум со Здружението 

„Солидарност – Аеродром“ 



 
Развој на културниот живот  

во Општина Аеродром  
  Општина Аеродром издвојува  

       1.200.000 денари од својот  буџет  за         

       Меѓународниот фестивал на комедијата 

 Развој на културниот живот  и логистичка 
поддршка за успешна реализација на 
настанот. 



BACK 2 SCHOOL WEEK 



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 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 



Со љубов за 
Аеродром! 



ОПШТИНА АЕРОДРОМ 


