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ПОЧИТУВАНИ СОГРАЃАНИ,
Општина Аеродром полека но сигурно
станува една од најурбаните и најсовремените општини во Република Македонија.
Според
досега
постигнатите
резултати, слободно можам да кажам дека
нашата млада општина забрзано ја поставуваме на патот кон нејзино претворање
во посакувано место за живеење.
Јас, како нејзин прв градоначалник,
пребродив големи препреки, почнав без
столче, без простории, без акти, без администрација, без ниту еден изготвен проект,
буквално од нула. За кратко време, со огромен труд и залагање, успеав да ја етаблирам општината и да овозможам
беспрекорно да функционира и да се
трансформира во општина отворена за
инвестирање и градење, за достоен
живот на сите граѓани.
Во блиска иднина на подрачјето на нашата општина ќе никнат светски трговски
брендови, деловни единици, хотели,
десетици илјади нови станбени единици, висококатници, стотици мали комерцијални објекти, лесна индустрија,
клинички центар, детски градинки, основни и средни училишта, современи
сообраќајници, булевари, мостови, бензински пумпи, катни гаражи, цркви,
нови места за културно издигнување и
за рекреирање, аква-парк, покриен
олимписки базен, фудбалски стадиони,
терен за голф, рекреативни паркови, зелени пазари и бројни други објекти.

Очекуваниот влез на десетици милијарди евра ќе создаде услови за над
20.000 нови вработувања, со што ќе се
подобри животниот стандард на граѓаните,
а младите ќе добијат посоодветни образовни институции, богат културно-забавен
живот и бројни места за спортување.
За развојот на општината да биде комплетен, покрај донесените 6 детални урбанистички планови, од идниот Совет на
Општина Аеродром се очекува наскоро
да ги донесе и преостанатите, веќе подготвени за усвојување, 24 детални урбанистички планови, со кои конечно се
отвора патот за економски бум и се трасира нејзиниот развој во наредните педесет години.
Страниците што следат во продолжение се малку за да ги внесеме сите проекти кои ги реализиравме во периодот од
2005 до 2009 година.
Како најзначајни од комуналната инфраструктура ќе ги споменам: проектот за
„Изградба на канализација со препумпна станица“ во Горно Лисиче во фаза
на реализација, инвестиција вредна
околу милион евра, со која ќе се опфатат фекалните води од општините Аеродром, Кисела Вода и дел од Центар и
препумпната станица во Долно Лисиче
(со ставањето во функција на овие системи комплетно ќе ги отстраниме септичките јами во целата општина);
изградба на фекална канализација во
населба Лисиче; комплетно модернизирање на најстарата населба Мичурин
(фекална и атмосферска канализација,
водоводна мрежа, асфалтирање на
сите улици, поставување тротоари на
истите, изградба на паркинзи).
Со веќе изготвените проекти се очекува
наскоро да отпочне изградба на нов локален пат од Горно до Долно Лисиче и
нов регионален пат од Драчево до
Јурумлери, со што значително ќе се подобри комуникацијата на жителите на овие
населени места.
Извршивме реконструкција и санација
на сите улици каде што тоа беше неопходно, на дел од нив поставивме и тротоари, средства за забавување на
сообраќајот и редовно вршиме санација на
ударните дупки и прекопи.
Кон модерниот лик на општината придонесовме и со изградба на 21 ново и са-
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нација на 54 постојни детски игралишта; 3 на сметот и отпадот од јавните површини.
нови и обнова на триесетина постојни Хортикултурно уредуваме над 500 жардиспортски игралишта. Изградивме над ше- ниери, садиме илјадници садници и спробројни
еколошки
акции.
есетина пешачки патеки; поставивме над ведуваме
60 нови линии за јавно осветлување; из- Основавме Јавно комунално претпријатие,
градивме 7 модерни фонтани и неколку изработивме Локален еколошки акционен
десетици чешми за пиење вода; изгра- план и потпишавме меморандум за сорадивме пристапни рампи за лица со по- ботка со куќните совети за уредување,
себни потреби; поставивме околу 800 нови одржување и заштита на животната среклупи, над 800 кошници за отпадоци, 3.000 дина.
Први во Република Македонија додезаштитни п-огради, 500 куќички за птици,
150 корпи за смет од домашни миленици и луваме еднократна парична помош за
бројни други елементи – составен дел на секое новороденче, организираме бесплатни курсеви за компјутери и за англиски
урбаното живеење.
Во тек е изработка на 7 импозантни јазик за млади невработени лица, спровепоздравни билборди што ја симболизи- дуваме проект за посредување при врабона
високообразовани
и
раат Општина Аеродром, кои ќе се по- тување
стават на нејзините влезови, како и 60 невработени кадри, финансираме и поддржуваме културно-уметнички друштва,
табли со имињата на населбите.
Континуирано вложуваме во образова- клубови и млади талентирани поединци.
Препознатливи сме по општинскиот
нието, спортот и културата. Изградивме
ново подрачно училиште во Долно Ли- весник и општинската интернет страсиче. Постојано ги осовременуваме се- ница, која секојдневно се ажурира и се
думте основни училишта и градинките. преведува на пет светски јазици, по што
Некои од нив ги реновира(в)ме, поставу- сме единствени во цела Европа.
За да можам да ги задоволам нашите
ваме нови прозорци, ги опремуваме со
училиштен инвентар, во други вршиме ре- најосновни потреби, потребно беше да
конструкција на топлификациската мрежа, работам деноноќно, за време на випоставуваме нови огради, изготвивме про- кенди и празници, без ниту еден искоекти за реконструкција на фасадната сто- ристен ден од годишните одмори. Но,
ларија и на покривите, кои се во фаза на со труд и заложби сè се постигнува. Не
реализација. Ги опремуваме училишните жалам за времето поминато на работа,
библиотеки, иницираме поддршка на ме- ниту, пак, жалам за непријатните моменти
ѓуучилишни спортски натпревари, квизови кои ми се случија. Од Вас, граѓаните, едини изложби, спроведуваме обуки за настав- ствено што очекувам е да го чуваме заниот кадар, доделуваме бесплатни учеб- еднички она што е постигнато, да ја
ници за децата од социјално загрозените штитиме нашата општина со што ќе докасемејства. Организираме културно–за- жеме дека навистина ги заслужува епитебавни манифестации, како спектакуларни тите тивка, зелена, чиста.
Посебни сме и по тоа што на новиот
дочеци на Нова година, прослава на Денот
на шегата со парада на мажоретки од Хер- „татко“ на општината му оставам во наследство околу 1,3 милиони евра на опцег Нови и други бројни масовни настани.
Создадовме услови за нова култна штинската сметка, но и донесен развоен
точка на Балканот преку уредување на Буџет од над 20 милиони евра и сите
пешачката улица „Тоше Проески“ со неопходни проекти подготвени за реакултурно–рекреативни содржини, место лизација во блиска иднина и се надевам
на сплотување на илјадници млади дека тој целосно ќе се вложи во развојот на Општина Аеродром. Од сè срце
луѓе.
Општина Аеродром стана најчиста му посакувам да има поуспешен мандат и
општина во Република Македонија. За да продолжи да ја развива нашата млада
хигиената се грижат седумдесетина сезон- општина да стане локомотивата што ќе ја
ски работници за кои обезбедуваме уни- поведе Република Македонија кон евроатформа, механизација и алати за работа. ланските интеграции.
Преземаме бројни акции за дислоцирање
КИРИЛ ТОДОРОВСКИ
на супстандардните населби, за расчистување на дивите депонии, за отстранување ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ТАБАК СИТИ
• изградба на крак 1 на улица „1“ и на улица „3“,
двете на булевар „Трета македонска бригада“ (во тек)
• улично осветлување
• поставување клупи
• санација на ударни дупки и прекопи
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МИЧУРИН
• комплетно се реконструирани сите улици – „Симеон Кавракиров“, „Венијамин
Мачуковски“, „Венијамин Мачуковски“ – крак 1, „Анастас Митрев“ и „Петар Ацев“
• единаесет паркинзи
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• комплетно е изградена фекалната канализација во населбата Мичурин – на
улиците „Венијамин Мачуковски“, „Венијамин Мачуковски“ – крак 1, „Анастас
Митрев“ и „Петар Ацев“
• изградена е нова атмосферска канализација на сите улици што се дел од
населбата
• реконструирана е старата водоводна мрежа на улица „Венијамин Мачуковски“ со што е обезбедено квалитетно снабдување со вода

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МИЧУРИН
• поставени се четири
нови линии за јавно осветлување на улиците „Анастас Митрев“, „Венијамин
Мачуковски“
и
„Петар
Ацев“
• континуирано одржување на јавното осветлување
• средства за забавување на сообраќајот пред
ОУ „Блаже Конески“ за поголема безбедност на учениците

• ново детско игралиште на булевар „Кузман Јосифовски – Питу“ меѓу зградите со број 24 и 26
• обнова на три постојни детски игралишта – две во паркот во Мичурин,
едно на улица „Венијамин Мачуковски“ кај МЗ Вардар
• санација на 80 ударни дупки и прекопи со вкупна површина од 146 м2

7

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МИЧУРИН

• нова фонтана со
модерен изглед во паркот во Мичурин
• три нови чешми
• урбан лик и функционалност преку поставување 36 нови и
санација на 22 постојни клупи и 52 нови
кошници за отпадоци
• хортикултурно уредување
со
цветни
аранжмани на десетина постојни жардиниери
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• поставени се тротоари од
бекатон плочки за непречено
движење на граѓаните
• 364 п-препреки за заштита
на зеленилото
• информативни табли со
назив на населбата
• грижа за животната средина
преку поставување куќички за
птици и нови корпи за смет од
домашни миленици
• 300 нови садници на: левата
страна на булеварот „3-та Македонска бригада“ од железничката
станица
до
улицата
„Венјамин Мачуковски“, меѓу
зградите на улиците „Венјамин
Мачуковски“ и „Анастас Митрев“, во паркот спроти влезот
на ОУ „Блаже Конески“ и на булеварот „Кузман Јосифовски
Питу“
•
локација за изградба на
нова црква - „Св. Василиј Велики“

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СТАР АЕРОДРОМ

• реконструкција на
улиците „Фрањо Клуз“
и „Пандил Шишков“

• средства за забавување на сообраќајот
пред градинката „Изворче“ и пред поликлиниката „Јане Сандански“
•
инвестирање
во
осветлувањето – шест
нови линии за јавно
осветлување
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• нова фонтана пред
дворот
на
црквата
„Свети Пророк Илија“
• пет нови чешми на:
булевар „Кузман Јосифовски Питу“,
пред
црквата „Свети Пророк
Илија“, улица „Владимир Комаров“ и улица
„Васко Карангелески“,
како и реконструкција
на постојните чешми
• преку 250 нови садници
• цветно аранжирање
на 27 постојни жардиниери

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СТАР АЕРОДРОМ
• тротоар од бекатон
плочки
на
улицата
„Коста Новаковиќ“

• нов детски забавен парк „Калинка“ за игра на најмладите
• изградба на две нови детски игралишта на улиците: „Владимир
Комаров“ пред зградата со број 29 и „Симеон Кавракиров“ меѓу зградата со број 12 и градинката „Калинка“
• обнова на 11 постојни детски игралишта
• девет нови пешачки патеки
• информативни табли со назив на населбата
• обезбедено е непречено движење на граѓаните со поставување
103 п-огради
• урбана опрема: 97 нови, санација на 87 постојни клупи и 75 нови
кошници за отпадоци
• куќички за птици, нови корпи за смет од домашни миленици
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ОСТРОВО
• три нови линии
за јавно осветлување
на: улица „Владимир
Комаров“ меѓу зградите со број 2, 4, 6 и
8, патека кај зградата
со број 15 и патека кај
зградата со број 19 со
вкупно 21 светилка
•
изградени
се
девет пешачки патеки
во боите на Општината - црвено-жолти

12

• реализирани се барањата на
граѓаните за асфалтирање на улиците „68“ и „69“, во Маџир маало
• пред ОУ „Браќа Миладиновци“
се поставени средства за забавување на сообраќајот

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОСТРОВО

• изградба на две нови детски игралишта на улица „Владимир Комаров“
• предвидена изградба на ново детско игралиште на улица „Бојмија“
• обновени се три постојни детски игралишта на улица „Владимир Комаров“
• поставени се 100 нови кошници за отпадоци, 33 нови клупи, а санирани се 102
постојни клупи

• поставени се две нови
чешми: на улица „Владимир Комаров“ и на улица „Бојмија“, а
извршена е и реконструкција на
постојните чешми• информативни табли со назив на населбата
• 545 п-огради, куќички за
птици и нови корпи за смет од
домашни миленици за заштита
на околината
• засадени се над 100 нови
садници на: улица „Бојмија“,
улица „Владимир Комаров“, булевар „Јане Сандански“ и булевар „Кузман Јосифовски Питу“
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13 НОЕМВРИ
• нова линија за јавно
осветлување со 22 светилки во паркот зад ТЦ
„Три бисери“
• изградено е ново детско игралиште на булевар
„Јане Сандански“ во паркот зад ТЦ „Три бисери“
• обновени се две постојни детски игралишта:
на булевар „Јане Сандански“ зад зградата со број 4
и во паркот зад ТЦ „Три
бисери“
• санирани се 2 постојни
спортски игралишта
• предвидена е локација
за изградба на нов духовен храм - „Света Богородица“
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• шест нови пешачки патеки: на детското иралиште меѓу зградите со број 4
и 7 на булевар „Јане Сандански“ (две патеки), меѓу зградите со број 3 и 5, од
зградата со број 23 до зградата со број 11 (зад „Мајчин дом“), од зградата со
број 5 до кејот на реката Вардар, до детското и спортското игралиште во населба 13 Ноември
• санирање на сервисните улици и на паркингот пред ТЦ „Три бисери“ (во
тек)

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
13 НОЕМВРИ

•
информативни
табли со назив на населбата
•
68 п-препреки,
куќички за птици,
нови корпи за смет
од домашни миленици
• урбана опрема:
41 нова и санација на
170 постојни клупи,
25 нови кошници за
отпадоци

• 300 нови садници на: булевар „Јане Сандански“ зад зградите со број 3 и
5, до „Мајчин дом“, булевар „АВНОЈ“ крај кејот на реката Вардар на потегот од
зградата број 7 до салата „Јане Сандански“, меѓу зградите со број 6 и 10, 8 и 12,
во паркот зад зградите со број 6, 10 и 14
• хортикултурно уредување на 37 постојни жардиниери
• реконструирани се сите постојни чешми затекнати во неисправна состојба
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЈАНЕ САНДАНСКИ-ЛЕВО

• инвестирано е
во изградба на осум
нови линии за јавно
осветлување
со
вкупно 45 канделабри
• пред ОУ „Ѓорѓија
Пулевски“ поставени
се „легнати полицајци“ за намалување на брзината на
возилата
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•
проект за нова најголема
црква во Република Македонија „Св. Кирил и Методиј“
• изградени се две нови детски
игралишта: на булевар „Јане Сандански“ меѓу зградите со број 21,
41 и 35 и на булевар „АСНОМ“ зад
зградите со број 86, 88, 90, 92 и 94
• обновени се 14 постојни детски игралишта

поставени се 500 куќички за птици на
целата територија на општината

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЈАНЕ САНДАНСКИ-ЛЕВО

• естетско оживување
на населбата со две нови
фонтани:
на
булевар
„Јане Сандански“ меѓу
зградите со број 19, 21 и
45 и кај Тедико
• елемент од урбаниот
лик се и седумте нови
чешми
• реконструкција на четири постојни чешми

• изградени се 24 пешачки патеки за олеснето движење на граѓаните и за заштита на зеленилото
• информативни табли со назив на населбата
• 212 нови кошници за отпадоци, 98 нови и санирани се 182 постојни клупи
• обнова на зелените површини со засадување нови 650 садници и делумна замена на тополите на булевар „Србија“ и цветно аранжирање на 50 жардиниери
• 434 п-препреки, куќички за птици, нови корпи за смет од домашни миленици
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЈАНЕ САНДАНСКИ-ДЕСНО
• седум пешачки патеки
• изградено е ново детско игралиште на булевар „Јане Сандански“ зад зградите
со број 90 и 92
• обезбеден е простор за игра на најмладите преку обнова на осум постојни
детски игралишта

18

• поставени се три
нови линии за јавно
осветлување
•
легнати пречки
пред ОУ „Љубен Лапе“
• услови за изградба
на катна гаража до ТЦ
„Бисер“ со цел намалување на сообраќајниот
метеж

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЈАНЕ САНДАНСКИ-ДЕСНО
• изградени се три нови фонтани: на булевар „Јане Сандански“ меѓу зградите со
број 30, 32, 48 и 50, меѓу зградите со број 70 и 78, како и меѓу зградите со број 116,
118, 92 и 94
• четири нови чешми: на булевар „Јане Сандански“ пред ТЦ „Бисер“, меѓу блоковите со број 88 и 104 (зад ТЦ „Бисер“), меѓу зградите со број 88, 90 и 104 и на булевар „Јане Сандански“ број 22 и булевар „Васко Карангелески“, како и
реконструкција на три постојни чешми

• партерно уредување: 41 нова и санација на 73 постојни клупи, 102 нови
кошници за отпадоци
• информативни табли со назив на населбата
• 525 п-огради за непречено движење на граѓаните,
• грижа за живиот свет: куќички за птици, нови корпи за смет од домашни
миленици
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ
• асфалтирање на
сите улици
• изградени се пет
нови линии за јавно
осветлување во рамки
на севкупното инфраструктурно уредување:
на булевар „Видое Смилевски Бато“, улица 1а,
улица 6, улица 2/2,
улица 3/1 и улица 3/2
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ

• изградено е ново
спортско игралиште
за кошарка
• три нови детски
игралишта
• 15 нови клупи, 35
нови кошници за отпадоци, нови корпи
за смет од домашни
миленици
• поставување тротоари на улиците 2/1,
2/2 и 6/4

• информативни табли со назив на населбата
• комплетно хортикултурно уредување на просторот по претходни акции за
чистење на теренот од шут, земја и руинирани бетонски блокови
• 340 нови садници: долж булеварот „Видое Смилевски Бато“ од Тедико до
булеварот „Февруарски поход“, површината меѓу зградите со број 10 и 12, 12
и 16, 32 и 34, околу кошаркарското игралиште
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
НОВО ЛИСИЧЕ
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• комплетно осветлување на населбата со осум нови линии
• петнаесет пешачки патеки за урбан лик
• осум нови чешми, како и реконструкција на шест постојни чешми
• информативни табли со назив на населбата
• 117 нови и санација на 212 постојни клупи, 197 нови кошници за отпадоци,
поставување на 185 п-препреки, куќички за птици, нови корпи за смет од домашни миленици
• обновување на зелените површини со 670 нови садници
• хортикултурно уредување на 116 постојни жардиниери

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
НОВО ЛИСИЧЕ

• проект за проширување со дополнителна лента на булеварот „Видое Смилевски Бато“ во делот меѓу населбите Ново Лисиче и Реонски центар „Аеродром“ при
што ќе се предвиди и траса за трамвајски шини
• изградба на две нови детски игралишта на булевар „АСНОМ“ и на булевар
„Видое Смилевски Бато“
• обнова на 16 постојни детски игралишта
• ново спортско игралиште
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ
• поставен е тротоар од
бекатон плочки на улицата
„Димитар Благоев“
• ново детско игралиште
на улицата „Ѓорѓе Андреевиќ Кун“, а во подготовка е
изградба на ново детско игралиште на улицата „Жорж
Бизе“
• санирани се три постојни детски игралишта: кај
објектот на Братство – единство, во дворот на ЈУДГ
„Пчелка 1“ и на ЈУДГ
„Пчелка 2“
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• 20 нови клупи, 48 нови кошници за отпадоци, 30 п-препреки, куќички за
птици, нови корпи за смет од домашни миленици
• информативни табли со назив на населбата
• 170 нови садници: околу и во ТЦ „Лисиче“, долж булевар „12-та Македонска
бригада“, улица „Жорж Бизе“ пред броевите 11а и 116, триаголната површина
на улица „Ѓорѓе Андреевиќ Кун“, меѓу објектите на улица „Мите Богоевски“
број 16 и 38, фудбалското игралиште на улица „Ернест Телман“ и улица „Благој
Мучето“
• санација на ударни дупки и прекопи

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ

• доизградба на фекалната
канализација
• реконструкција на улици
(„Србија 1“, „Мите Богоевски“ – улица 4, улица 5,
улица 8, улица 10 и улица 12)
• средства за забавување
на сообраќајот пред ОУ „Димитар Македонски“
• поставени се две нови
линии за јавно осветлување
на улиците „Димитар Благоев“ и „Мите Богоевски“ –
Србија 1
• обезбедена е локација за
изградба на нова црква посветена на „Св. Кузман и
Дамјан“
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ГОРНО ЛИСИЧЕ

•
инвестирање во
осветлувањето – петнаесет нови линии на
улиците: „Ѓорѓи Капчев“, „27а“, „6“, „Божин
Николов“, „2“, „Тодор
Чангов“, „43“, „8“, „10“,
„14“, „30“, „40“, „19“,
„23“, „9“, „Богомилски
поход“, „Горно Лисиче“
и на „Лисец“
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• изградба на едно
ново детско игралиште
во ОУ „Гоце Делчев“
• информативни табли
со назив на населбата
• 31 нова клупа, 50
нови кошници за отпадоци, куќички за птици,
нови корпи за смет од домашни миленици

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ГОРНО ЛИСИЧЕ
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• целосно се реконструирани улиците: „Божин Николов“, „Лисец“, „Тодор
Чангов“ и „Ѓорѓи Капчев“
• средства за забавување на сообраќајот пред ОУ „Гоце Делчев“
• локација за изградба на црква „Св. Ѓорѓи“ за подобрување на духовниот
живот

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ГОРНО ЛИСИЧЕ
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• проект „Изградба на канализација со препумпна станица за Горно Лисиче“
за прифаќање на отпадните фекални води од целата територија на Општина
Аеродром, како и дел од општините Центар и Кисела Вода
• изградена е фекалната канализација на улиците: „Тодор Чангов“, „Ѓорѓи
Капчев“ и „Горноврановска“ и изведени се приклучоци за секундарната мрежа
на улиците „Божин Николов“ и „Горноврановска“
• ја изградивме и атмосферска канализација на улиците „Тодор Чангов“ и
„Ѓорѓи Капчев“

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ДОЛНО ЛИСИЧЕ

• изградена е препумпна станица
• целосно е завршена колекторската (примарната) мрежа од фекалната канализација
• реконструкција на сите улици на кои се поставува канализација по нејзиното завршување (Долно Лисиче – крак 4 и Долно Лисиче – крак 8)
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ДОЛНО ЛИСИЧЕ
• изградивме подрачно училиште на ОУ „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче
• изготвивме проекти за изградба на нов локален пат од Горно до Долно Лисиче и нов регионален пат од Драчево до Јурумлери
• седум нови линии за јавно осветлување: во паркот во Долно Лисиче, на
улица „Маршал Тито“, краци на улица 1, улица 2, улица 3, улица 7, улица 10 и
улица 20
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ДОЛНО ЛИСИЧЕ

• уредување на паркот
со вкупна површина од
околу 4.000 м2
• изградба на ново
детско игралиште спроти
паркот
• информативни табли со назив на населбата
• 28 нови клупи, 30
нови кошници за отпадоци, 82 п-огради, куќички за птици, нови
корпи за смет од домашни миленици
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА

СЕКОЈДНЕВНО ТЕМЕЛНО Ч

32

Ангажирани се седумдесетина сезонски работници кои секојдневно работат на одржување високо ниво на хигиена на целата територија на Општина Аеродром. Резултатите од нивниот
ангажман се јасно забележливи и позитивно оценети од страна на
бројни жители, како од општината така и од нејзините посетители.
За поголема ефикасност подготвен е динамички план на работа координиран од четворица дипломирани земјоделски инже-

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА

О ЧИСТЕЊЕ НА ОПШТИНАТА

нери, а обезбедена е и механизација како тракторчиња и тримери
за косење трева, ниски косилки, телескопски пили за сечење
гранки и алати за работа – метли, гребла, лопати, струшки и канти
за собирање смет.
Критериумите кои Општина Аеродром ги наметна во однос на
чистотата тешко дека некоја општина во Република Македонија наскоро ќе ги достигне.
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Со ДУП-овите планирана е изградба на објекти со кои ќе бидат
опфатени потребите на жителите на
Општина Аеродром за современо
живеење и од кои ќе произлезат
над 20.000 нови вработувања.
Бројот во заградите на оваа и на
следните 3 страници означува приближен предвиден број на нови вработувања
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• студентски град за 8.000-10.000 студенти, единствен на овие простори,
кој вклучува хотелско сместување, спорт и рекреација, спортска дворана,
рекреативно езеро, спортски отворени терени за кошарка, тенис и ракомет,
хотели, угостителство. Студентскиот град, кој ќе се наоѓа на кејот на реката
Вардар, е инвестиција вредна околу 100 милиони евра
• 4 средни и 6 основни училишта, како и 6 детски градинки (вкупно 890
вработувања)

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
• на кејот на реката Вардар, во Горно Лисиче: клинички центар, дом за стари лица со
центар за рехабилитација, парк, паркиралишта и
гаражи, спортски објекти и терен за голф (800)
• на потегот меѓу Горно и Долно Лисиче изградба на индустриски капацитети за лесна индустрија и големи трговски единици (5.400)

• голем комерцијално-деловен објект (380), 7 трговски
центри (980) и десетина мали комерцијални објекти (350)
• 7 нови хотели (730)

• 5 катни гаражи (70)
• 3 бензински пумпи (60)
• 4 зелени пазари (370)
• полициска станица со противпожарен дом (100)
• 2 амбуланти (100)
• сервисна зона во населба Лисиче и во Реонски
центар „Аеродром“ (210)
• аква-парк (80 вработувања), најголем на Балканот, кој ќе привлекува и опслужува над 10.000 посетители дневно
• покриен олимписки базен (20)
• 2 фудбалски стадиони (20)
• 5 спортски центри (55)
• универзална сала со кина, културен центар, кугларница, билјард, фитнес, сауна... (250)
• 5 нови цркви за подобрување на духовниот
живот на граѓаните (17)

• во делот на касарната „Гоце Делчев“ изградба на: големи станбени
комплекси, висококатници со трговски единици, центри за едукација, сместувачки капацитети и хотели, трговски објекти, паркиралишта и гаражи, магацини, ресторани, парк и рекреативен центар, бизнис-парк со индустриска
зона за информатичка технологија, погони за склопување хардверски делови, претставништва на светски брендови, административен и комерцијален простор (6.000)
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
• административно-деловен објект – Општинска зграда (750), оценет како еден
од најперспективните проекти и претставен на најголемиот саем на недвижнини –
„ЕКСПО РЕАЛ 2007“ во Минхен. Опфаќа површина од 6.000 м2 на атрактивна локација во Реонскиот центар „Аеродром“ – аголот на раскрсницата меѓу булеварите
„Јане Сандански“ и „Србија“ (пред поштата). Објектот е проектиран како висококатница на повеќе нивоа и истиот се карактеризира со лесна пристапност и добра
поврзаност со јавниот превоз
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

• комплекс од 47 станбени згради, катна гаража,
образовни институции, како
и трговски центар „Порта на
Општина Аеродром“ опфатени со Деталниот урбанистички план „Црква Урбана
единица Б“. Проектот за изградба на трговскиот центар
„Порта на Општина Аеродром“ (400), како најуспешен
од Република Македонија,
беше претставен на 11-от Меѓународен саем на недвижнини – „ЕКСПО РЕАЛ 2008“
во Минхен
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ
• континуирано
дислоцирање
на
супстандардните населби: на реонот кај
Транспортниот центар, во Реонскиот
центар „Аеродром“
кај поштата, во близина на последната
автобуска постојка
на броевите 5 и 15
во Ново Лисиче, на
кејот на реката Вардар кај населбата
Острово и во близина на мостот „Близнак“
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• расчистување на депониите сè до нивното потполно исчезнување: околу
последната автобуска постојка на линијата пет и петнаесет, на кејот на реката
Вардар, на улица „Тодор Чангов“, на улица „Ѓорѓи Капчев” и во близина на ОУ
„Гоце Делчев” во Горно Лисиче, на улица „Анастас Митрев” во Мичурин, кај
амбулантата во населба Лисиче, пред и на влезот во трговскиот центар во истата населба, кај детската градинка на булевар „12-та Македонска бригада”, во
делот на поликлиниката „Јане Сандански“ на улиците „Руди Чајевац“, „Коста
Новаковиќ“, „Ангел Димовски“ и „Васко Карангелески“, спроти касарната
„Гоце Делчев“, пред воената академија на улица „Васко Карангелески"

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

• спроведуваме
бројни акции за отстранување хаварисани возила
и возила од зелени површини, со цел отстранување на потенцијалната
опасност од загадување
на животната средина
• за надминување на
незаконските
состојби
градежната инспекција на
Општина Аеродром отстрани напуштени времени објекти и урна
повеќе бесправно изградени објекти, настрешници, летни тераси и
доградби на објекти
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

40

• спроведени се седум успешни еколошки акции – едукативно делување на
учениците и на граѓаните и нивно поттикнување да учествуваат во заштитата
на животната средина
• во континуитет се насадени неколку илјади садници, хортикултурно се
уредени повеќе стотици жардиниери, урбано е уреден просторот за живеење,
отстранети се сметот и отпадот од јавните површини
• организирано масовно учество во акциите „Ден на дрвото“

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
• обезбедување алат за ангажираните сезонски работници: машини за дување и всмукување
ситен отпад и лисја, тракторки, косилки, телескопски пили и тримери
• велосипеди со кошници за сезонските работници и за службите
чиј ангажман е претежно теренски –
економичен начин за извршување
задачи и добар пример за подигање
на еколошката свест

• изработка на Локален
еколошки акционен план
заради развивање стратегии за решавање на проблемите
во
животната
средина
• формиравме
Јавно
комунално претпријатие –
Аеродром со цел регулирање на состојбите со јавната чистота и дивите
зелени пазари
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА

• култна точка
во Општина Аеродром преку партерно уредување
на
пешачката
улица „Тоше Проески“ со културно
– рекреативни содржини и пејзажна
архитектура
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА

• комплетно реновирање, доградување
со нови училници и
опремување со училиштен инвентар на
подрачното училиште
на ОУ „Гоце Делчев“,
Долно Лисиче – на 120
ученици им е овозможено да ја следат наставата во својата
населба
• реконструкција
на топлификациската
мрежа во ОУ „Ѓорѓија
Пулевски“
• проект за реконструкција на фасадната столарија и на
покривите на ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ и на ОУ
„Љубен Лапе“ со цел
добивање
средства
од IPA-фондовите

• нова ограда во ОУ „Димитар Македонски“
• нови прозорци за ОУ „Гоце Делчев“
• обезбедивме средства за нов покрив за ОУ „Гоце
Делчев“ (проект USAID-PEP)
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА

• иницирање и поддршка на меѓуучилишни спортски натпревари, квизови и
изложби. Најуспешните, како награда, секоја година бесплатно летуваат во хотели
на брегот на Охридското Езеро
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА

• заживување на
училишните библиотеки – акција „Разбуди
ја
книгата,
сподели ја со сите“,
обезбедување донација од издавачка
куќа „Пергамент паблик“
• донација
на
училиштен инвентар
(100 нови столчиња) и
доделување на околу
500 комплети учебници за децата од социјално
загрозени
семејства

• обуки за наставниот кадар со цел елиминирање на слабостите во воспитно-образовниот процес: Презентација на концепцијата за деветгодишно
основно образование и воспитание, обука за професорите по француски јазик, обука во рамки на
проект на UNICEF „Училиште по мерка на детето“
• соработка со директорите на основните училишта преку изготвување Годишна програма за реализирање активности од областа на спортот,
културата и екологијата
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МАНИФЕСТАЦИИ

• прослави по повод 12-ти април - роденденот на Општина Аеродром
• прослави по повод Денот на шегата – 1-ви Април (Маскенбал на булевар со
гости од Херцег Нови)
• формирање клуб на мажоретки „Аеродром“ за насочување на младите кон
физичка активност и здрав живот
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МАНИФЕСТАЦИИ

• дочек на Новата година
• културна манифестација „Ура за култура“ за заживување на културниот
живот
• прослава на 11-ти Октомври во Паркот на музиката (концерт на класична
музика и изложба на скулптури од Ликовната колонија во Прилеп)
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МАНИФЕСТАЦИИ

• шаховски симултанки
за анимирање на жителите
на општината

48

• изложби на честитки за 8-ми Март, на
велигденски јајца изработени од учениците од
основните училишта на
општината
• изложба на штитениците на дневниот
центар за поддршка на
лица со интелектуална
попреченост „Порака“
• десет изложби во
основните училишта и
во општината во соработка со Францускиот
културен центар

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
МАНИФЕСТАЦИИ

• финансиска и организациска поддршка на масовни народни собири по
повод празникот Илинден
во црквата „Свети Пророк
Илија“
• финансиска
поддршка на верскиот празник
„Успение на Пресвета Богородица“ (станари на кули
39, 41 и 43 на булевар
„Видое Смилевски Бато“)
• финансиска
поддршка на КУД „Никола Вапцаров“ од Горно Лисиче за
организирање
традиционална манифестација „Вапцарови денови“

• поддршка на православната традиција
на палење бадникови
огнови
• финансиска и организациска поддршка
на
традиционалната
Мичуринска средба
• финансиска поддршка на Коњичкиот
марш
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СОЦИЈАЛНО ДЕЛУВАЊЕ
• еднократна
парична помош
во износ од 5.000
денари за секое
новороденче за
зголемување на
наталитетот
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СОЦИЈАЛНО ДЕЛУВАЊЕ
• соработка
со
пензионерскиот
дом
„Јане Сандански“
• соработка
со
центарот за поддршка
на лица со интелектуална попреченост „Порака''
• соработка
со
противпожарниот сојуз
„Аеродром“
• соработка
со
Црвениот крст на Република
Македонија
(бесплатни прегледи за
граѓаните,
крводарителски акции, предавања во основните
училишта и показни
вежби)
• бесплатни
курсеви за компјутери и
англиски
јазик
за
млади
невработени
лица
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СОЦИЈАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

•

52

меморандум за соработка
со куќните совети преку кој се
регулира соработката во однос
на активностите за уредување,
одржување и заштита на животната средина (доделување алат
на користење за извршување на
активностите)
• проект за посредување при
вработување на високообразовани и невработени кадри,
„EMY 2“
• иницијатива за организирано и систематизирано согледување
на
потребите
на
жителите, со цел поефикасно
да се спроведат зацртаните
програми („Помогнете ни, за да
ви помогнеме!“)

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
СОЦИЈАЛНО ДЕЛУВАЊЕ
• иницијатива за посредништво во формирањето Здружение
на правни субјекти
•
повик за соработка до невладини
организации за реализација на проекти од
заеднички интерес
• обуки за претпријатијата
со
седиште во општината
(на тема „Медијација“
во соработка со IFC, за
аплицирање за грантови на Австриската
амбасада)
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• поддршка на хуманитарни кампањи („Здравје за сите“, „Каде оди мојата
крв“, „Сите заедно за здраво срце“)
• акција „Стоп за петардите во Општина Аеродром“
• поддршка на бројни млади спортисти, музичари и уметници од општината

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ПОСЕТИ, СРЕДБИ, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Фредерик Де Ман,
поранешна амбасадорка на
Кралството Холандија

Ерван Фуере, евро-амбасадор

• бројни посети и работни средби со цел
унапредување на Општина Аеродром во сите
сфери

54
Бернард Валеро, амбасадор на
Република Франција

Владимир Солоцински, амбасадор на
Руската федерација

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ПОСЕТИ, СРЕДБИ, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ален Брајан Бергант, амбасадор на
Република Словенија

Михо Михов, амбасадор на
Република Бугарија
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Донг Чунфенг, амбасадор на
Народна Република Кина

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ПОСЕТИ, СРЕДБИ, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

делегација на општина Савски Венац,
Република Србија,
во посета на Општина Аеродром
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од посетата на Карловац,
Република Хрватска

посета на Крањ,
Република Словенија

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ПОСЕТИ, СРЕДБИ, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

потпишување на протоколот за збратимување со
Општина Пазарџик, Република Бугарија

57
од посетата на Устер, Швајцарија

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
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• месечен весник „АЕРОДРОМ“ за секое семејство во општината
• отворена интернет страница единствена во Република Македонија и во
Европа според ажурираноста, бројот на јазици на кои се преведува (англиски,
германски, италијански, шпански и француски јазик) и навременоста во информирањето
• постојани контакти со жителите на општината (Отворен ден, Електронски
граѓански инфо-центар, линк за идеи „За подобра општина“)

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

• изработуваме разновидни информативни материјали
(брошури „Како до одобрение
за градба“, профил на Општина Аеродром, „Нашата
Општина Аеродром – тивка,
зелена, чиста“, потоа плакати
и флаери Стоп за петардите,
Еко-акција, Нова година, Маскенбал на булевар, Денови на
Општина Аеродром, Ура за
култура, Инвестирајте во Општина Аеродром, За збратимување
со
Општина
Аеродром)
• остваруваме секојдневни
контатки со медиумите за информирање на пошироката
јавност за сите активности
кои се преземаат

59

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
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• ја презентираме општината преку учество на саеми (саемот на општините
„ЗЕЛС ЕКСПО 2005“ и „ЗЕЛС ЕКСПО 2007“)
• се претставивме со инвестициски проекти од областа на комерцијални недвижности на најголемиот саем на недвижнини во Минхен, „ЕКСПО РЕАЛ
2007“ (со проектот за административно-деловен објект Општинска зграда) и
„ЕКСПО РЕАЛ 2008“ (со проектот станбен комплекс со 47 станбени згради, образовни институции, катна гаража и трговски центар „Порта на Општина Аеродром“)
• учество на „Бизнис форум со иселениците“ за презентирање на инвестиционите потенцијали на општината пред дијаспората

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
АДМИНИСТРАЦИЈА

• млада општинска администрација, едуцирана
според современи европски методи, за успешно
справување со обврските
и задачите и имплементирање највисоки стандарди во работењето

• квалитетна техничка опрема за брзо и навремено
решавање на бројните барања од граѓаните и поедноставување на работењето (65 персонални компјутери,
3 лап-топ компјутери погодни за работа на терен, локална компјутерска мрежа за поголема комуникација
меѓу секторите и одделенијата и брз безжичен интернет со Wimax уреди)
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ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА
АДМИНИСТРАЦИЈА
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• бројни обуки на
вработените (проект
за управување со човечки
ресурси
LOPAD 2, МАЦЕФ –
обука за енергетска
ефикасност, ИПА –
обука за проектен
циклус, Европска заедница – историја,
институции,
принципи и функционирање, учество на
„Отворени денови –
недела на европските градови и региони“ во Брисел)

ОСТВАРЕНО 2005-2009 ГОДИНА

• проект за нова најголема црква во Република Македонија – „Свети
Кирил и Методиј“ во населбата Јане Сандански, на аголот меѓу булеварите „Јане Сандански“ и „Србија“
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МИЧУРИН

Зошто, ли зошто остана
црквава недоградена,
црквава беше народна.

