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1. Вовед
1.1. Основни податоци за Општината
Според официјалните податоци објавени од страна на Државниот завод
за статистика на Република Македонија, врз основ на пописот од 2002 година,
вкупниот број на жители во Општина Аеродром е 72 009 жители.
Општина Аеродром се простира на површина од 20 км² и тоа: урбан дел
10,4 км² или 60%, рурално земјиште 9,6 км² или 40%. Општината е составена
од седум населби и тоа: Мичурин, Аеродром, Јане Сандански, Лисиче, Ново
Лисиче, Регионален центар, Горно Лисиче и Долно Лисиче.
Граници на општината: од мостот на железничката пруга на р. Вардар –
тромеѓе на Општина Аеродром, Центар и Гази Баба и се движи долж
Транспортен центар „Скопје”, железничката пруга во правец кон Велес до
мостот Маркова река, продолжува по надворешната граница на катастарска
општина Долно Лисиче до р.Вардар и свртува спротивно до мостот на
железничката пруга на р. Вардар.
1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината
Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, со бр.09-906/3 од
31.12.2020 година e изгласан на Советот на Општина Аеродром на 48-та
седница одржана на 30.12.2020 година (Службен гласник на Општина
Аеродром“ број 15/20 од 31.12.2020 година). Во текот на 2021 година усвоени
се следните измени и дополнувања на буџетот на општината: Одлуката за
измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2021
година, со бр.09-77/17 од 12.03.2021 година (Службен гласник на Општина
Аеродром“ број 03/21 од 15.03.2021 година), Одлуката за измени и
дополнувања (Ребаланс) на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за
2021 година, со бр.09-191/2 од 20.05.2021 година (Службен гласник на
Општина Аеродром“ број 08/21 од 20.05.2021 година), Одлуката за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, со
бр.09-231/18 од 28.06.2021 година (Службен гласник на Општина Аеродром“
број 09/21 од 30.06.2021 година), Одлуката за измена на распоредот на

средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, со бр.09-256/3 од
09.07.2021 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 10/21 од
09.07.2021 година), Одлуката за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, со бр.09-293/7 од 29.07.2021
година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 11/21 од 03.08.2021
година),

се

врши

проширување

на

средствата,

како

и

Одлуката

за

проширување на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година,
со бр.09-382/12 од 11.11.2021 година (Службен гласник на Општина Аеродром“
број 18/21 од 11.11.2021 година).
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2021
година со бр.09-906/4 од 31.12.2020 година, e усвоена на Советот на Општина
Аеродром на 48-та седница одржана на 30.12.2020 година (Службен гласник на
Општина Аеродром“ број 15/20 од 31.12.2020 година). Во текот на годината
изгласана е Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Аеродром за 2021 година со бр.09-191/17 од 20.05.2021 година
(“Службен гласник на Општина Аеродром” бр.08/21 од 20.05.2021 год.).
2. Годишна сметка
2.1. Приходи на Општината
Вкупно реализираните приходи по разни основи за 2021 година
изнесуваат 1.082.501.249 денари (вклучително реализираниот дел во износ од
119.915.606 денари од пренесените приходи од минатата година), што
претставува вкупна реализација на приходи во буџетот на општината од 75,5%
(односно 93,1% реализација вклучително вкупните пренесени приходи од
минатата година), во однос на планираните 1.434.323.000 денари.
Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани
приходи во 2021 година изнесуваат 583.574.185 денари (вклучително
реализираниот дел во износ од 105.965.267 денари од пренесените приходи од
минатата година),

кои

во однос на

планираните 899.305.000 денари

претставуваат 64,9% реализација (односно 91,4% реализација вклучително
пренесените приходи од минатата година). Во истите, даночните приходи

учествуваат со износ од 442.186.177 денари, неданочните приходи учествуваат
со износ од 6.567.888 денари, капиталните приходи учествуваат со износ од
5.127.159 денари, додека трансфери и донации учествуваат со износ од
129.692.961 денари (вклучително реализираниот дел во износ од 105.965.267
денари од пренесените приходи од минатата година).
Табела бр.1: На сметката основен буџет на Општина Аеродром за 2021 година, планирани се
и реализирани следните приходи:

план
71
711
713
717
718
72
722
723
725
73
733
74
741

ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Данок од доход, добивка и капитални добивки
Даноци на имот
Даноци на специфични услуги
Такси за користење или дозволи за врш. дејност
Неданочни приходи
Глоби, судски и административни такси
Такси и надоместоци
Други неданочни приходи
Капитални приходи
Продажба на земјиште и нематер. вложув.
Трансфери и донации
Трансфери од други нивоа на власт

899.305.000
507.928.000
15.560.000
88.810.000
403.358.000
200.000
4.050.000
600.000
1.400.000
2.050.000
38.160.000
38.160.000
349.167.000
349.167.000

реализација
583.574.185
442.186.177
20.300.677
114.471.946
307.364.122
49.432
6.567.888
636.585
1.757.377
4.173.926
5.127.159
5.127.159
129.692.961
129.692.961

Вкупните реализирани приходи во делот на блок дотациите за 2021
година изнесуваат 425.271.360 денари (вклучително реализираниот дел во
износ од 6.142.360 денари од пренесените приходи од минатата година), што
претставува реализација од 99,3% во однос на планираните приходи, односно
99,5% реализација вклучително пренесените приходи од минатата година.
Во делот на донациите вкупните реализирани приходи за 2021 година
изнесуваат 32.423.801 денари.
Вкупните реализирани приходи од самофинансирачките активности
на буџетските корисници на општината изнесуваат 41.231.903 денари
(вклучително реализираниот дел во износ од 7.807.979 денари од пренесените
приходи од минатата година), што претставува реализација од 49,2% во однос
на планираните приходи, односно 54,3% реализација вклучително пренесените
приходи од минатата година.

Општина Аеродром во 2021 година немаше планирани финансиски
средства од кредити.
Од компаративниот преглед на одделните категории на приходи врз
основ на нивниот план и нивната остварена реализација, може да се согледа
односот на планираните приходи со соодветна реализација на истите.
Графикон бр.1: Компарација помеѓу планираните и реализирани приходи за 2021
година во делот на основен буџет на Општина Аеродром:

Во следната табела е прикажано учеството на приходите по сметки во
вкупните реализирани приходи во консолидираниот буџет на Општина
Аеродром за 2021 година, и тоа реализирани приходи во делот на основен
буџет, блок дотации, самофинансирачки активности, како и делот кој се
однесува на донациите.
Табела бр.2: Учество на приходите по сметки во вкупните реализирани приходи на буџетот на
Општина Аеродром за 2021 година:

план
71
72
73
74

ВКУПНИ ПРИХОДИ
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери и донации

899.305.000,0
507.928.000,0
4.050.000,0
38.160.000,0
349.167.000,0

реализација
583.574.185,0
442.186.177,0
6.567.888,0
5.127.159,0
129.692.961,0

2.2. Расходи на Општината
Вкупните реализирани расходи на Општина Аеродром за 2021 година
изнесуваат 1.055.200.282 денари, што претставува 73,57% реализација на
вкупно планираните расходи во износ од 1.434.323.000 денари.
Во делот на основен буџет расходите изнесуваат 583.574.185 денари,
односно 64,89% реализација од планираните расходи во износ од 899.305.000
денари.
Табела бр.3: На сметката основен буџет на Општина Аеродром за 2021 година, планирани се
и реализирани следните расходи:

ВКУПНИ РАСХОДИ
401
402
403
404

Плати наемнини и надоместоци
Основни плати
Придонеси за социјално осигурување
Останати придонеси од плата
Надоместоци

Резерви и недефинирани расходи
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)
413 Тековни резерви (разновидни расходи)
420
421
423
424
425
426
427

Стоки и услуги
Патни и дневни расходи
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
Материјали и ситен инвентар
Поправки и тековно одржување
Договорни услуги
Други тековни расходи
Привремени вработувања

Субвенции и трансфери
463 Трансфери до невладини огранизации
464 Разни трансфери
Капитални расходи
480 Купување опрема и машини
482 Други градежни објекти
483 Купување мебел
485 Вложувања и нефинансиски средства
486 Купување на возила

план

899.305.000
88.100.000
54.655.000
23.905.000
60.000
9.480.000
7.000.000
3.000.000
4.000.000
358.872.000
450.000
59.639.000
16.861.000
194.284.000
60.211.000
18.701.000
8.726.000
69.780.000
38.560.000
31.220.000
375.553.000
25.430.000
303.153.000
100.000
34.070.000
12.800.000,0

реализација

583.574.185
66.821.971
42.368.045
16.109.236
0
8.344.690
854.856
0
854.856
267.331.247
170.341
49.700.383
11.380.756
156.127.476
35.411.822
10.076.749
4.463.720
58.952.716
37.480.000
21.472.716
189.613.395
19.117.529
150.204.008
25.650
7.789.927
12.476.281,0

Компаративен однос на одделните категории на расходи во делот на
основен буџет, врз основ на нивниот план и нивата остварена реализација,
може да се согледа во следниот графикон:
Графикон бр.2: Компарација помеѓу планираните и реализирани расходи за 2021 година во
делот на основен буџет на Општина Аеродром:

Компарација помеѓу планираните и реализираните расходи
(основен буџет) за 2021 година

Субвенции и
трансфери

Капитални
расходи

реа лиза ција

Стоки и
услуги

Плати
наемнини и
надоместоци

400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

Резерви и
недефиниран
и расходи

пла н

Во делот на блок дотациите, вкупната реализација која се однесува на
основните училишта и детските градинки на територијата на Општина
Аеродром вкупно изнесува 425.271.360 денари, што претставува реализција од
99,29% во однос на планираните 428.318.000 денари.
Табела бр.4: На сметката блок дотација на Општина Аеродром за 2021 година, планирани се
и реализирани следните расходи:

План - реализација на расходи - блок дотации
40

план

реализација

428.318.000

425.271.360

Плати наемнини и надоместоци
401 Основни плати

393.120.000

390.087.694

282.767.000

280.831.781

402 Придонеси за социјално осигурување

110.353.000

109.255.913

35.198.000

35.183.666

17.582.000

17.581.998

423 Материјали и ситен инвентар

2.056.000

2.055.959

424 Поправки и тековно одржување

1.905.000

1.900.938

425 Договорни услуги

1.634.000

1.623.771

259.000

259.000

11.762.000

11.762.000
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Стоки и услуги
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

426 Други тековни расходи
427 Привремени вработувања

Реализацијата

на расходите во делот

на

самофинансирачките

активности изнесува 41.231.903 денари, што претставува реализција од
49,18% во однос на планираните 83.833.000 денари.
Табела бр.5: На сметката самофинансирачки активности на Општина Аеродром за 2021
година, планирани се и реализирани следните расходи:

План - реализација на расходи - самофин. активности

план

реализација

83.833.000

41.231.903

71.397.000

35.470.374

1.396.000

183.654

6.156.000

1.511.531

423 Материјали и ситен инвентар

37.997.000

23.637.686

424 Поправки и тековно одржување

12.319.000

6.424.348

425 Договорни услуги

9.077.000

2.283.276

426 Други тековни расходи

3.952.000

1.429.879

500.000

0

12.436.000

5.761.529

4.060.000

528.168

483 Купување мебел

7.476.000

4.333.361

486 Купување на возила

900.000,0

900.000,0
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Стоки и услуги
420 Патни и дневни расходи
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

427 Привремени вработувања
48

Капитални расходи
480 Купување опрема и машини

Во делот на донациите вкупните реализирани расходи за 2021 година
изнесуваат 5.122.834 денари, што претставува реализација од 22,4% во однос
на планираните расходи во износ од 22.867.000 денари.
Табела бр.6: На сметката донациите на Општина Аеродром за 2021 година, планирани се и
реализирани следните расходи:

Вкупни расходи - донации

план

реализација

22.867.000

5.122.834

22.867.000

5.122.834

13.425.000

1.908.380

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

60.000

0

423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки

626.000

121.093

424 Поправки и тековно одржување

527.000

527.000

425 Договорни услуги

5.474.000

1.708.815

426 Други тековни расходи

2.755.000

857.546

Стоки и услуги
420 Патни и дневни расходи

Вкупните реализирани расходи по одделни сметки во рамки на
консолидираниот буџет на Општина Аеродром за 2021 година се претставени
во следната табела:
Табела бр.7: План - реализација по сметки на буџетот на Општина Аеродром за 2021 година:

Вкупен план - реализација на расходи

план

реализација

1.434.323.000

1.055.200.282

Основен буџет

899.305.000

583.574.185

Блок дотации

428.318.000

425.271.360

Самофинансирачки активности

83.833.000

41.231.903

Донации

22.867.000

5.122.834

Графикон бр.3: Компарација помеѓу планирани и реализирани расходи во 2021 година по
сметки на буџетот на Општина Аеродром:

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на
средства и нивна вредност
Согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници,
единиците на локална самоуправа на крајот од фискалната година се должни
да изготват годишна сметка и тоа посебно за секоја сметка.
Градоначалникот ја доставува годишната сметка за изминатата година
до Советот на општината, најдоцна до 28 февруари во тековната година.
Составен дел на годишната сметка се и податоците за средствата,
побарувањата,

обврските

и

изворите

на

средствата

чии

што

износи

поединечно се следниве:
3.1

Побарувањата на Општина Аеродром за 2021 година изнесуваат

262.245.430,00 денари, од кои најголем дел се однесуваат на побарувања од
надоместок

за

градежно

земјиште,

комунална

такса

за

фирмарина,

побарувања за данок на имот од физички лица, побарувања по основ на данок
на имот од правни лица, и побарувања по основ издавање киоск под закуп.
3.2

Обврските

на Општина Аеродром за 2021 година изнесуваат

63.556.915,00 денари, од кои најголемиот дел се однесуваат за обврски за
градежни работи кои се изведуваат на територијата на општината, обврски за
ДДВ по ситуации за изведени градежни работи во четвртиот квартал од 2021
година, како и обврски пристигнати при крајот на месец декември кои поради
краткиот временски период за исплата се пренесени како обврски за наредната
година. Овие обврски ги содржат и платите на вработените, надоместоците за
советниците за 12 месец кои се исплаќаат во месец јануари.
3.3

Изворите на средства на Општина Аеродром за 2021 година,

вклучително пренесените приходи од минатата 2020 година, изнесуваат
821.806.517,00 денари, од кои најголемиот дел се однесува на даночните
приходи и трансфери;
3.4

Основни средства на Општина Аеродром за 2021 година

изнесуваат 1.480.140.244,50 денари кои се однесуваат на целокупната опрема
која ја поседува Општина Аеродром.

4.

Извештај

за

реализација

на

инвестиционите

програми,

наменските, капиталните и блок дотациите и дотациите за делегирани
надлежности
Реализацијата на инвестиционите програми во буџетот на Општина
Аеродром за 2021 година е во директна релација со капиталните расходи на
повеќе програми и потпрограми.
Вкупните капитални расходи за 2021 година изнесуваат 195.374.924
денари, од кои најголем дел во износ од 189.613.395 денари се однесуваат на
делот на основен буџет на општината, а останатите капитални расходи се
однесуваат на колоната самофинансирачки активности.
Во рамките на надлежноста Е - Општинска администрација, програма
ЕА – Капитални расходи на општината, во капитални расходи за 2021
година, реализирани се вкупно 1.397.822 денари, наменети за компјутерска
галантерија,

лиценциран

софтвер,

изработка

на

идејни

решенија,

канцелариски мебел, скенери, како и антивирусни програми за потребите на
општината.
Во надлежноста Ф - Урбанистичко планирање и уредување на
просторот, вкупните реализирани капитални расходи за 2021 година
изнесуваат 11.854.141 денари, и истите се однесуваат на програмата ФА Капитални расходи за уредување на градежно земјиште. Најголем дел од
нив се однесуваат на подготовка на основни проекти за комунална
инфраструктура, ревизија на истите, подготовка на геодетски елаборати,
изведба на улици во општината, како и стручен надзор над изведбата.
Во надлежноста

Г - Локален економски развој, реализацијата на

капиталните расходи во 2021 година во рамки на Програмата ГА - Изградба
на објекти изнесува 6.000.000 денари, и се однесува на

учеството во

меѓународен развоен проект "Центар за компостирање на органски отпад".
Во рамките на надлежноста Ј – Комунални дејности, во делот на
капиталните расходи, вкупната реализација изнесува 86.293.482 денари, коja

се однесува на колоната основен буџет, и тоа на програмите: Програма ЈА Изградба на јавно осветлување во износ од 3.642.853 денари, Програма ЈД
- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во износ од
8.948.812 денари, Програма ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација во
износ од 1.917.894 денари, Програма ЈИ - Изградба на системи за
одведување и пречистување на отпадни води во износ од 83.353 денари,
Програма ЈК - Капитални расходи за јавна чистота во износ од 12.476.281
денари, Програма ЈМ - Капитални расходи за паркови и зеленило во износ
од 24.016.163 денари, како и Програма ЈН - Капитални расходи за урбана
опрема во износ од 35.208.126 денари.
Во рамките на надлежноста Р – Заштита на животна средина и
природа, програма РА – Капитални расходи за заштита на животна
средина и природа, капиталните расходи учествуваат со износ од 14.841.049
денари и истите се однесуваат на обнова на дел од блоковското зеленило на
територија на општината, поставување фотоволтаици на основните училишта
во општината, како и надзор над изведбата.
Во рамките на надлежноста Н - Основно образование, вкупната
реализацијата на капитални расходи изнесува 32.291.448 денари, од кои
најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет во износ од 31.834.021
денари наменети за подготовка и ревизија на основен проект, набавка на
информатичка опрема, набавка на смарт табли и друга ИКТ опрема,
реконструкција на спортска училишна сала, доградба на училишен објект, како
и надзор за истите и слично, додека останатиот износ од 457.427 денари се
однесува на колоната самофинансирачки активности.
Во вкупната реализацијата на расходи, во надлежноста В - Социјална
заштита и заштита на децата, капиталните расходи учествуваат со вкупен
износ

од

42.696.982

денари.

Од

нив,

во

колоната

основен

буџет,

реализацијата изнесува 37.392.880 денари наменети за набавка на ИКТ
опрема, изградба на детска градинка, како и стручен надзор на истата, додека
останатиот

износ

од

5.304.102

самофинансирачки активности.

денари

се

однесува

на

колоната

Реализирани активности од страна на Одделението за комунални работи и
заштита на животната средина во текот на 2021 година
ИЗГРАДБА НА НОВИ ЛИНИИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВО 2021 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
1. Нови линии за јавно осветлување на паркови во ДУП локалитет Црква
УЕБ на ул. М.Ш. Шрло и на ул. Новопроектирана ул.1;
 Изведувач: Код инженеринг;
 Изведени челични топлопоцинкувани столбови со висина од 4м: ком.29
(10+19);
 Изведени LED светилки 32W: ком.29 (10+19);
 Слика:

2. Хортикултурно и партерно уредување на парк во ДУП Индустриска
УЕВ;
 Изведувач: Ми Комерц;
 Изведени челични топлопоцинкувани столбови со висина од 4м:
ком.21;
 Изведени челични топлопоцинкувани столбови со висина од 8м:
ком.2;
 Изведени LED светилки 32W: ком.23;
 Изведени LED рефлектори 156W: ком.4;
 Слики:

3. Хортикултурно и партерно уредување на парк Бојмија – изведување
на електрични инсталации за осветлување, во населба Острово;







Изведувач: Изградба Комерц Дооел;
Изведени алуминиумски столбови со висина од 4м: ком.41;
Изведени челични столбови со висина од 8м: ком.6;
Изведени LED светилки 90W: ком.41;
Изведени LED рефлектори 100W: ком.16;
Слики:

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 ГОДИНА
(изведба на детски игралишта, хортик. и партерно уредување и поставување урбана опрема)

р.б.

Изведувач

1

Изградба комерц

2

Лапласт-М

3

Лапласт-М

4

Лапласт-М

Договор за
Хортикултурно и партерно
уредување на парк Бојмија
Изработка и поставување на клупи,
корпи за отпадоци и столбчиња
Изградба на детски игралишта на
територија на Општина Аеродром
Дел 1(детско игралиште АСНОМ 3436)
Изградба на детски игралишта на
територија на Општина Аеродром
Дел 2(детско игралиште во парк
Локалитет Црква УЕ Б на
ул.Новопроектирана ул.1

Вредност на
договорот со
ДДВ

Сума по
ситуации со
ДДВ
(исплатено)

Тип на
реализиран
договор :

29.866.994,00

29.216.920,66

целосно р

3.646.200,00

3.646.200,00

целосно р

5.400.567,00

5.351.417,00

целосно р

4.383.265,00

4.382.439,00

целосно р

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 ГОДИНА
(изведба на пешачки патеки и јавни пешачки површини, изведба на улици и др.)
1) Подпрограма (ЈД) Договор за изградба на пешачки патеки и јавни пешачки
површини во парк во ДУП локалитет Црква УЕ Б на ул. „Новопроектирана 1“ и
ул. „Методија Шаторов Шарло“ на територија на Општина Аеродром, број 057302/1 од 26.11.2020 год. Реализирано по Договор број 05-7302/1 од 26.11.2020
год. и Анекс Договор број 05-5127/1 од 16.07.2021 година, вкупно 3.911.306,00
ден без ДДВ, односно 4.615.341,00 ден. со вклучен ДДВ од 18%.
- Вкупна површина на пешачки патеки во парк „Методија Шаторов Шарло“ 967 м2
- Вкупна површина на пешачки патеки во парк „Новопроектрана 1“ - 1283 м 2

2) Подпрограма (ЈД) Рамковна спогодба број 05-8284/1 од 24.12.2020 година со
Евроконсалтинг за Надзор за вршење градежни работи на територија на
Општина Аеродром (надзор над изградба на пешачки патеки и јавни пешачки
површини во парк во ДУП локалитет Црква УЕ Б на ул. „Новопроектирана 1“ и
ул. „Методија Шаторов Шарло“). Реализирано вкупно 78.226,00 ден без ДДВ,
односно 92.307,00 ден со вклучен ДДВ од 18%.
3) Подпрограма (ЈИ) Договор број 05-621/1 од 31.01.2020 година, за изработка на
ревидиран проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на
Пречистителна станица за отпадни води во село Долно Лисиче, Општина
Аеродром и Анекс на Договорот број 05-646/1 од 29.01.2021 година. Вкупна
вредност на Договорот е 55.000,00 ден без ДДВ, односно вкупно 64.900,00 ден.
со ДДВ од 18%. Реализирани се 17.700,00 денари со вклучен ДДВ од 18% од
страна на Општина Аеродром и 47.200,00 денари со вклучен ДДВ од страна на
Министерство за животна средина и просторно планирање согласно Договор за
цесија број 05-8192/1 од 24.11.2021 година.
4) Подпрограма (ЈИ) Рамковна спогодба за ревизија на проекти, елаборати,
студии и др. за потребите на Општина Аеродром со Геинг, број 05-2123/1 од
07.04.2021 година. (Ревизија на Основен проект за Пречистителна станица за
отпадни води во село Долно Лисиче). Реализирано 9.440,00 денари со вклучен
ДДВ 18%.
5) Подпрограма (ЈМ) Договор за изработка на проекти за изградба на системи за
полевање за потребите на Општина Аеродром склучен со Комтек, број на
Договор 05-2431/1 од 15.05.2020 година. Вкупна вредност на Договорот е
107.280,00 денари без ДДВ, односно 126.590,00 ден со вклучен 18%ДДВ, а
реализирани се 63.295,00 ден со вклучен 18% ДДВ(Изработен е Основен
проект за систем за полевање на јавни зелени површини (дрвореди)).
6) Подпрограма (ЈМ) Рамковна спогодба за ревизија на проекти, елаборати,
студии и др. за потребите на Општина Аеродром со Геинг, број 05-2123/1 од
07.04.2021 година. (Ревизија на Основен проект систем за полевање на јавни
зелени површини (дрвореди). Реализирани се 12.659,00 ден. со вклучен
18%ДДВ.
7) Подпрограма (ЈО) Рамковна спогодба за Одржување на јавни чешмички за
пиење вода на територијата на Општина Аеродром, Наш бр. 05-2016/1 од
31.03.2021 година, со вкупна вредност на Договорот 1.650.000,00 ден без ДДВ,
односно 1.947.000,00 ден. со 18% ДДВ.
- По овој Договор во 2021 год. реализирани се вкупно 1.946.927,00 ден. со
вклучен ДДВ од 18%.
8) Подпрограма (ЈО) Рамковна спогодба број 05-2247/1 од 13.04.2021 год. за
вршење надзор на градежни работи со МБМ Архитекти, (надзор за одржување
на чешмички за пиење вода), реализирано вкупно 29.162,00 денари со вклучен
ДДВ од 18%.

Изградба на пристапна улица 6 согласно ДУП за четврт И11, блок 11, населба
Мичурин, Општина Аеродром
Површина : 220m2
Вредност: 446.835,00 денари без ДДВ

Од ФА програма реализиран е договор со број 05-6027/1 од 24.08.2021 година,
за “Изградба на коловоз на дел од сервисна улица С1 од урбанистички план Четврт
И17”, вградени се 854м2. Сумата е 1.264.270,96 МКД без ДДВ и во 2021 година се
исплатени 1.160.112,74 МКД без ДДВ.

ПРОГРАМА (Р) за заштита на животна средина и природа за 2021 година
Во текот на 2021 година почна со реализација договорот со бр. 05-7426/1 од
14.10.2021 година за поставување на фотоволтаици на територијата на О. Аеродром.
Досега е исплатена само една ситуација – 1 времена ситуација во вредност од
2.885.125,00 денари од кои 1.543.134,00 денари се исплатени од Министерството за
животна средина и просторно планирање директно на сметката на изведувачот КМГ
ЕОЛ КВАЗАР преку договор за цесија бр.08-8588/1 од 09.12.2021 година.

Во тековната 2021 година беа доделени субвенции за купување на велосипеди
по ПРОГРАМА (Р) за заштита на животна средина и природа за 2021 година. По
завршен Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на
велосипеди за 2021 година на граѓаните на Општина Аеродром, Комисијата
формирана за преземање активности за реализација на ПРОГРАМА (Р) ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2021 година
(„Службен гласник на ОА бр.15/2020 и 08/2021) со Решение на ден 31.05.2021 година
со број 08-3640/1 констатираше дека вкупно се пристигнати 423 барања, од кои уредни
се 420 барања, а неуредни се вкупно 3 барања. За субвенциите за купување на
велосипеди беа реализирани околу 1.104.817,00 денари.

Реализирани се активности во соработка со Друштвото за управување со отпад
„Нула отпад“ со кој општината има потпишано договор за собирање електронски и
електричен отпад, со која на граѓаните им се овозможува бесплатно да се ослободат
од опасниот отпад од своите домови преку вртење на еко бројот 070236000.

Одбележан е Денот на животната средина 05 јуни 2021 година, преку акција за
расчистување на Реонски Центар, во која учествуваа вработените од општина
Аеродром.
Во рамките на одговорната кампања „Се грижам, делувам, менувам“ од страна
на Прокредит Банка е дадено спонзорство за поставување на садници –жива ограда
во рамките на ООУ „Љубен Лапе“ во Општина Аеродром во износ од 47.000,00 денари
и 2 фонтани/чешми за јавна употреба со механизам за одложено затворање кои се
поставија како замена за чешми кои течат постојано, поставени на локации во
општината во износ од 71.980,00денари. Садниците се садат се со цел црните
метални огради на училиштата да се заменат со зелени.

Реализирани активности во 2021 година –
Одделение за урбанизам и подготовка на урбанистички планови
-

Во делот на изработка и донесување/одобрување урбанистичка планска
документација и друга урбанистичка проектна документација Одделението за
урбанизам и подготовка на урбанистички планови во текот на 2021 година ги
реализира следните активности:

1. Донесени детални урбанистички планови во 2021 година:
Бр. на
постапка

Наслов

Планер

Статус

Забелешка

26504

Измена и дополна на ДУП
за градска четврт И11 блок
11.02, Општина Аеродром

ТАЈФА-ПЛАН
доо Скопје

Кај одговорно лице
(завршена постапка
)

Приватна
иницијатива

14350

ДУП за градска четврт И 17
Блок И17.03, Општина
Аеродром

БИЛД УРБАН
дооел Скопје

Кај одговорно лице
(завршена постапка
)

Приватна
иницијатива

2. Одобрена Локална урбанистичка планска документација во 2021 година:
Бр. на
постапка

Наслов

Планер

Статус

Забелешка

23704

ЛУПД за изградба на
објекти со основна класа на
намена Г2 – Лесна и
незагадувачка индустрија
на КП3661/1 КО Горно
Лисиче – вон град, Општина
Аеродром
ЛУПД за изградба на
објекти со основна класа на
намена Г4 – Стоваришта на
КП2794 КО Горно Лисиче –
вон град, Општина
Аеродром
ЛУПД за лесна индустрија
(Г2) на КП 1198/2 и 1197/2 ,
и дел од КП 1197/1 И
1198/1, КО Долно Лисиче –
општина Аеродром

СТУДИО
АТРИУМ - ДОО
Штип

Кај барател (
завршена постапка )

Приватна
иницијатива

СТУДИО
АТРИУМ - ДОО
Штип

Кај барател (
завршена постапка )

Приватна
иницијатива

ТЕКТОН ДОО
Скопје

Кај барател (
завршена постапка )

Приватна
иницијатива

23703

23524

3.

Одобрени урбанистички проекти и проекти за инфраструткура во 2021 година:

Бр. на
постапка
30225
18 - 1607/1
26 06 2020

Наслов

Планер

Статус

Проект за инфраструктура за изградба на водоводна
мрежа за ниска и висока зона, фекална и
атмосферска канализација за сервисна улица „1619“
и дел од бул.„3та Македонска Бригада“, Општина
Аеродром
Проект за инфраструктура за изградба на водоводна
мрежа по улици: ул.„12“, крак 1 на улица 12, крак 2
на улица 12, улица 14 и крак на улица 10, во УПС
Долно Лисиче, Општина Аеродром

МБМ
АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Скопје

завршен

СИВИЛ
ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје

завршен

МБМ
АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Скопје

завршен

30201
18 - 1623/1
29 06 2020

Проект за инфраструктура за пешачки патеки, линии
за јавно осветлување,водовод и канализација,
систем за наводнување во населба Аеродром на
улица 1615 на јавна зелена површина КП 1803/1, КО
Кисела Вода 2, Општина Аеродром
Проект за инфраструктура за пречистителна станица
за отпадни води во село Долно Лисиче, К.О. Долно
Лисиче вон опфат, Општина Аеродром

МБМ
АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Скопје

завршен

30182
18 - 1622/1
29 06 2020
29405
18 - 1626/1
29 06 2020

Проект за инфраструктура за хортикултурно и
партерно уредување на парк Бојмија во населба
острово на територија на Општина Аеродром
Проект за инфраструктура за сервисни улици,
паркинзи и тротоари на бул. Јане Сандански од
зграда бр. 46 до зграда бр. 110

МБМ
АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Скопје
СИВИЛ
ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје

завршен

35195
18 - 1383/1
31 05 2021

Урбанистички проект за инфраструктура за
приклучен вреловод за објект на бул. „Јане
Сандански“ б.б. (ГП 5.34 од ДУП за градска четврт И
10), Општина Аеродром – Скопје
Урбанистички проект за инфраструктура за изградба
на секундарен топловод c1.020.295 од
новопроектирана шахта ш267 на топловод со ознака
c1.020 до новопроектирана шахта ш030 во близина
на ул. Вангел Тодоровски
Урбанистички Проект за инфраструктура за изградба
на сервисна улица С1 од Урбанистички план за
четврт И17, Скопје, Општина Аеродром

ТАЈФА-ПЛАН
ДОО Скопје

завршен

ГЕИНГ Кребс унд
Кифер
Интернешнел и
др. ДОО Скопје

завршен

ИН-ПУМА ДОО
Скопје

завршен

30222
18 - 1625/1
29 06 2020

30218
18 - 1624/1
29 06 2020

34533 182244/1
09.09.2021

32416 18479/1 19 02
2021

завршен

4. Изработка на друга урбанистичка планска документација започната претходните
години, пренесена во 2022 година:
Бр. на
постапка
30732

30731

Наслов

Планер

Статус

Забелешка

ДУП за градска четврт И12
блок 12.05 Општина
Аеродром, Скопје
ДУП за градска четврт И12
блок 12.03, Општина

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола
ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ

Кај комисија (стручно
мислење за предлог
план)
Кај комисија (корегиран
предлог план)

Иницијатива на
Општина
Аеродром
Иницијатива на
Општина

30729

30725

30721

25896

25386

Аеродром, Скопје

дооел Битола

Аеродром

ДУП за градска четврт И10
блок 10.02 Општина
Аеродром, Скопје
ДУП за градска четврт ЈИ
06 блок 06.03 Општина
Аеродром, Скопје
ДУП за градска четврт ЈИ
09 блок 09.01 Општина
Аеродром, Скопје
ДУП за градска четврт СИ
11, Општина Гази Баба,
Општина Аеродром,
Скопје
ДУП за градска четврт И
17 блок 17.02

БИЛД УРБАН
дооел Скопје

Кај планер (корекција
на предлог план)

Приватна
иницијатива

ТАЈФА
АРХИТЕКТИ
дооел Куманово
ТАЈФА-ПЛАН
дооел Скопје

Кај комисија (корегиран
предлог план)

Приватна
иницијатива

Кај планер (корекција
на предлог план)

Приватна
иницијатива

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола

Кај институција (стручна
ревизија)

Иницијатива на
Општина Гази
Баба

ИН-ПУМА дооел
Скопје

Кај комисија (стручно
мислење за предлог
план)
Кај општини
/институции (Подат. и
информации за предлог
план)
Кај комисија (корегиран
предлог план)

Приватна
иницијатива
Иницијатива на
Општина
Аеродром

Кај комисија (корегиран
предлог план)

Приватна
иницијатива

Кај планер (изработка
на конечен предлог
план)

14500

ДУП за градска четврт ЈИ
07 Општина Аеродром

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола

14345

ДУП за градска четврт И
17 Блок И17.04, Општина
Аеродром
ДУП за градска четврт И17
Блок И17.01, Општина
Аеродром
ДУП за градска четврт И
09 Општина Аеродром

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола
ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола
ИН-ПУМА дооел
Скопје

8003

ДУП за проект „Купи куќа
за млади“, за Блок ЈИ
06.05, Општина Аеродром

Агенција за
планирање на
просторот Скопје

Кај комисија (корегиран
предлог план)

Иницијатива на
Општина
Аеродром и
Општина Центар
Иницијатива на
Влада на РМ

7886

ДУП за градска четврт ЈИ
03, Општина Аеродром

ЗУМ- Скопје

40456

ДУП за Градска Четврт
И16, БЛОК И16.03,
Општина АеродромСкопје
ДУП за градска четврт ЈИ
06 блок 06.06 и блока
06.07, Општина
Аеродром, Скопје
Измена и дополна на ДУП
за градска четврт И11
блок 11.12, Општина
Аеродром, Скопје

ИН-ПУМА дооел
Скопје

Кај комисија (извештај
од јавна презентација и
јавна анкета)
Кај општини и
институции за ПИ

Иницијатива на
Општина
Аеродром
Приватна
иницијатива

ИН-ПУМА дооел
Скопје

Кај општини и
институции за ПИ

Приватна
иницијатива

БИЛД УРБАН
дооел Скопје

Кај општини и
институции за мислење

Приватна
иницијатива

14344

11189

34894

34800

Приватна
иницијатива

34757

34754

34753

34665

31972

26439

ДУП за градска четврт ЈИ
05 блок 05.01 и блок
05.02, Општина
Аеродром, Скопје
Измена и дополна на ДУП
за градска четврт И11
блок 11.13, Општина
Аеродром, Скопје

ИН-ПУМА дооел
Скопје

Кај општини и
институции за мислење

Иницијатива на
Општина
Аеродром

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола

Приватна
иницијатива

ДУП за градска четврт И13
блок 13.06, Општина
Аеродром, Скопје
за градска четврт СИ 12
блок 12.02 Општина Гази
Баба, Општина Аеродром
Разработка на блокови за
урбанистички план за
село Долно Лисиче
блокови 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 14
Урбанистички план за
село Долно Лисиче
разработка на блок 1, 7 и
8

ИНГРА дооел
Скопје

Кај одговорно лице
(формирање
комисија/одржување
јавна презентација и
јавна анкета)
Кај општини и
институции за ПИ

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола
ИН-ПУМА дооел
Скопје

Кај општини и
институции за мислење

Иницијатива на
Општина Гази
Баба
Иницијатива на
Општина
Аеродром

ИВАНОВ
ИНЖИНЕРИНГ
дооел Битола

Кај планер (корекција
на предлог план)

Кај планер (корекција
на предлог план)

Приватна
иницијатива

Иницијатива на
Општина
Аеродром

5. Изработка на друга урбанистичка проектна документација започната претходните
години, пренесена во 2022 година:
37043
18 -2243/1
09.09.2021
30141
18 - 1621/1
15.06.2020
24544
18 - 4054/1
24.10.2019
20803
18-2594/1
27.03.2019
20789
18-2592/1
27.03.2019
20341
18-2592/1
08.03.2019
19084
18-478/1
26.12.2018
17370
18-3334/1
20.09.2018

Проект за инфраструктура бул.3-та Македонска
бригада бб - СМЕЛТИНГ

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје
СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје

Кај планер
(корекција на
документи )
Кај планер
(корекција на
документи)

Проект за инфраструктура за дислокација на
10(20)kV кабелски вод на улица Симеон
Кавракиров
бр.12 - Каби Инвест - Општина Аеродром
Пр. за инфр. за 20 кВ кабел СЦ Јане Сандански ТС Вардар 15 од кабл.шахта Ш2 до Ш3 како и од
Ш4 до Ш5
Проект за инфраструктура за 20 кВ кабел
ТУРМАК-ШКОЛО ЖТП од кабл. шахта Ш1 до Ш2,
како и од Ш3 до Ш4
ПИ за дислокација на 10 кв кабел за МОДИНГ
Тетово, ул.Пандил Шишков

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопјe

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопјe
ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопјe
ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО

Кај планер
(корекција на
документи)
Кај планер
(корекција на
документи)
Кај АКН на мислење

ПИ за 10(20) КВ кабелски приклучен вод за
Хилтон

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје
ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

Проект заинфраструктура за изградба на дел од
новопланирана ул. 6 во ДУП Црква УЕБ,
Општина Аеродром

Проект за инфраструктура за 10(20) КВ кабел за
ПОРТА инженеринг, КП 6676/1 КО Кисела Вода
2

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

12750
18-3561/1
06.10.2017

ПИ за нов 20 кв кабелски вод Алкалоид-ш01Аеродром 19

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

12273
18-3247/1
2017

Проект за телекомуникациска инфраструктура
за
имплементацијана FTTH оптичка мрежа за
станбено-деловен
комплексЏевахир,општинаАеродром,Скопје
Проект за инфраструткура за 20 КВ приклучен
вод за
МЕГА Куманово (Аеродром)

ТАЈФА АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Куманово

Кај АКН на мислење

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

11673
18-2836
19.07.2017
11664
18-2767
19.07.2017

Проект за инфраструктура за 20 КВ кабел на
бул. АСНОМ (каблирање на 10 КВ ДВ)

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје

Кај планер
( корекција на
документи )

10729
18-2152
11.05.2017

Проект за инфраструктура за оптички кабел
систем
КИБС (КП12545/1 КО Центар 1) - мост Близнаци
на Бул.Киро Глигоров (КП44/6 КО Кисела вода
2)
За имплементација на FTTH мрежа на подрачје
одново градби долж ул. Методија Шаторов
Шарло, Општина Аеродром (дел од ДУП Црква
УЕ Б)
Проект за инфраструктура за имплементација
на FTTH-Р2МР Оптичка мрежа на подрачјето на
Аеродром – К.Ј.Питу
Проект за инфраструктура за имплементација
на FTTH-Р2МР оптичка мрежа на подрачјето на
Аеродром
Ангел Димовски

ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ
ДООЕЛ Битола

Кај планер
(корекција на
документи )

ДАВОС ИНВЕСТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

Кај одговорно лице
(преглед на
документи )

ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП
ДОО Скопје

Кај одговорно лице
(преглед на
документи )
Кај одговорно лице
( преглед на
документи )

8357
18-277
09.01.2017

Нов 20 КВ приклучен кабел за АТС Џевахир - од
кабловска шахта Ш01 ДО Ш02

ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнел и др. ДОО
Скопје

Кај планер
( корекција на
документи )

5433
18-3573
02.06.2016

Проект за телекомуникациска инфраструктура
за имплементација на FTTH оптичка мрежа на
подрачјето на Мичурин,
општина Аеродром, Скопје

ТАЈФА АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Куманово

Кај одговорно лице
со мислење од АКН

2472
24-4176
19.09.2015

Проект за Инфраструктура Проект за изградба
на кабелска канализација пред постоен
објект и пренасочување на постојните оптички
кабли кон новиот објект - ТК Ново Лисиче

ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП
ДОО Скопје

Кај планер
(корекција на
документи )

2411
24-4029
09.09.2015

Проект за инфраструктура за имплементација
на FTTH - Р2МР оптичка мрежа на подрачјето на
Аеродром – Ангел Димовски

ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП
ДОО Скопје

Кај интитуции
(податоци и
информации )

10213
18-2079
13.04.2017
9747
18-1548
22.03.2017
9742
18-1547
22.03.2017

6.
-

ТАЈФА АРХИТЕКТИ
ДООЕЛ Куманово

Во текот на 2021 година изработени се и издадени:
670 Изводи од урбанистичка планска документација
115 Уверенија за катастарска парцела
436 Известувања за карактер на земјиште

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ,
КУЛТУРА И ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2021 година
I.

ОБРАЗОВАНИЕ

Од областа на образованието, во текот на 2021 година, Општина
Аеродром ги спроведе следните мерки и активности:
1. Осигурување на објектите на основните училишта на територијата на
Општина Аеродром;
2. Обезбедување и мониторинг на објектите на основните училишта и
детските градинки на територијата на Општина Аеродром;
3. Дополнителни средства за тековно работење и одржување на
училиштата, за набавка на средства за хигиена, за набавка на
информатичка и видео опрема за потребите на основните училишта,
средства за договорни услуги во основните училишта;
4. Поддршка на здруженија на граѓани (Фондација за образовни и културни
иницијативи „Чекор по чекор“ Скопје и Здружение за развој и иновации
„Ареола“);
5. Еднократен паричен надомест за секое прваче во учебната 2021/2022
година во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром;
6. Еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од секое
основно училиште во Општина Аеродром;
7. Доградба на објектот на ООУ „Лазо Ангеловски“;
8. Набавка на смарт табли и друга ИКТ опрема за основните училишта и
детските градинки на подрачјето на Општина Аеродром;
9. Набавка на училишна облека за учениците во основните училишта на
територијата на Општина Аеродром (за учениците од прво до трето
одделение);
10. Поддршка на процесот на инклузија на деца со посебни образовни
потреби преку кој се ангажирани 14 асистенти за ученици со посебни
образовни потреби во основните училишта на територијата на Општина
Аеродром;
11. Активности за реализирање на програмата Општинско-корисна работа
2020 година за проект „Социјални услуги за еднакви можности за сите
генерации II“ во рамки на Програмата за развој на Обединетите нации и
Општина Аеродром, во чии рамки беа ангажирани 4 образовни
асистенти и 5 помагатели на стари лица и за кој е обезбедена
финансиска поддршка од Општината.
II.

СПОРТ

Од областа на спортот, во текот на 2021 година, се реализирани
следните мерки и активности:

1. Поддршка на спортски манифестации и активности кои се организираат
на подрачје на Општината од страна на здруженија на граѓани:


Финансиска поддршка на меморијален турнир во кошарка
„Драган Василов –Цевка“;

2. Поддршка на истакнати спортски клубови кои ја
Општината на домашно, како и на меѓународно ниво:
















претставуваат

Финансиска поддршка на КК МЗТ:
Финансиска поддршка на КК МЗТ втор тим;
Финансиска поддршка на ЖКК МЗТ;
Финансиска поддршка на ракометен клуб РК Аеродром;
Финансиска поддршка на ФК ЕУРОМИЛК ГЛ;
Финансиска поддршка на ФК Форца Вардар;
Финансиска поддршка на Кошаркарскиот клуб Баскет ГА-БА
Аеродром;
Финансиска поддршка на Карате клуб Аеродром, Скопје
Финансиска поддршка на женски ракометен клуб Вардар;
Финансиска поддршка на фудбалски клуб Аеродром;
Финансиска поддршка на кик бокс клуб Гладијатор;
Финансиска поддршка на Клуб ПРОКИК ФЕМИЛИ;
Финансиска поддршка на спортскиот одбојкарски клуб МАСТЕР
ВОЛЕЈ;
Финансиска поддршка на Таеквондо Клуб ТЕ-МАКС ТКД;
Финансиска поддршка на женскиот кошаркарски клуб ЖКК
Вардар.

3. Поддршка на училиштен спорт


III.

Финансиска поддршка на Општински сојуз на училиштен спортОСУСА.

КУЛТУРА

Општина Аеродром, со цел да обезбеди поддршка на културата, согласно
мерките на Владата на РСМ за превенција на Ковид-19 во текот на 2021 година
спроведе мерки и активности кои се организираа и реализираа согласно
протоколите кои беа пропишани од страна на Владата на РСМ:
1. Одбележување на 149-годишнината од раѓањето на македонскиот
револуционер Јане Сандански со положување свежо цвеќе на спомен
обележјето Јане Сандански во истоимениот парк;

2. Спонзорство на манифестацијата Илинденски Марш - Коњички марш кон
Крушево се одржа по 43-ти пат по повод македонскиот национален
празник Илинден во организација на Здружението на граѓани од Горно
Лисиче „Илинденски марш 1978“, на кој учествуваа коњаници на
различна возраст;
3. Спонзорство на НУ Театар Комедија – Скопје за реализација на осми
Меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“ којшто се
реализираше на отворена сцена поставена на игралиштето кај
Спортскиот центар „Ново Лисиче“ со бесплатни претстави за граѓаните;
4. Спонзорство на КУД „Гоце Маркоски“ – Долно Лисиче за реализација на
програмски активности;
5. Спонзорство на Ансамбл за народни песни и ора „Фолклорни бисери“ за
реализација на програмски активности;
6. Донација на Здружението „Доминиум културно јадро“ за реализација на
проект – студентски филм на авторот Сергеј Сарчевски, жител на
Општина Аеродром.
IV.

СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА

Од областа на социјалната и детската, во текот на 2021 година,
реализирани се следните мерки и активности:
1. Eднократна парична помош за семејства со новороденче на подрачјето
на Општина Аеродром;
2. Eднократна парична помош за отпремнина за пензионирање, смртен
случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест
месеци, за лицата вработени во општината, општинските буџетски
корисници и нивните сeмејства;
3. Реализирање активности во соработка и со поддршка на релевантни
институции, хуманитарни организации и здруженија на граѓани за
обезбедување социјална превенција и заштита на социјално загрозени
категории на лица:
 Финансиска поддршка на здружение на граѓани „Во мојот Свет“,
 финансиска поддршка – донација на Црвен крст на РСМ,
 Финансиска поддршка - донација на Здружението на пензионери
„Солидарност – Аеродром“,
 Донација на новогодишни пакетчиња за деца од социјално ранливи
семејства од подрачјето на општината, за децата од Шелтер центар за
жртви на семејно насилство при ЈУ Меѓуопштински центар за социјални
работи на Град Скопје, за ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“-Скопје, како и за
за штитениците на 10 здруженија на граѓани за подршка на деца со
посебни образовни потреби од подрачјето на општината,
 Финансиска поддршка и реализирање на проектот Општинско-корисна
работа,

4. Eднократна парична помош на жители на Општина Аеродром за тешка
здравствена состојба - оперативен зафат во странство, тешка
здравствена состојба – дијагностицирани онколошки заболувања и
лекување на нарушена здравствена сосотојба;
5. Детска заштита: јавни установи - детски градинки:
 Финансиска помош и поддршка на тековното работење на градинките
(централно греење, течни горива и наставно-образовни помагала),
 финансиска помош и поддршка за привремени вработувања и други
договорни услуги во детските градинки,
 Обезбедување и мониторинг на објектите на детските градинки на
територија на Општина Аеродром,
 Набавка на смарт табли и друга ИКТ опрема за детските градинки на
подрачјето на Општина Аеродром (4 интерактивни (смарт) табли и 4
проектори заедно со потребната опрема за поврзување, како и 40 мини
системи),
 Одржување на објектите на детските градинки (реконструкција и
санација на кујна и подови во објект Пчелка 2, реконструкција и санација
на кров во објект Буба Мара, реконструкција и санација на фасада и
подови во објект Чекорче),
 Доградба на објект Црвенкапа.
6. Заштита и спасувањето на граѓаните и материјалните добра:
 Преземени се мерки согласно своите надлежности и можности во
согласно мерките, препораките и одлуките на Влада на РСМ и другите
надлежни органи и институции заради заштита, превенција и
справување со корона вирусот (COVID-19),
 Редовен сервис и одржување на противпожарните апарати во
општината.

5. Извештај за користењето на средствата од резерви
Од средствата во буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, кои се
однесуваат на резервите, остварена е реализација од 854.856 денари која
целосно се однесува на програмата Д0 – Градоначалник, ставка 413 Тековни резерви, исплатена во вид на парична помош за смрт на вработени
или член на потесното семејство на вработените, како и за боледување
подолго од шест месеци на вработените во општината и општинските
буџетските корисници.
6. Извештај од одговорниот сметководител
Во 2021 година реализирани се приходи во вкупен износ од
1.082.501.249 денари (вклучително реализираниот дел во износ од 119.915.606
денари од пренесените приходи од минатата година).
Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани
приходи во 2021 година изнесуваат 583.574.185 денари (вклучително
реализираниот дел во износ од 105.965.267 денари од пренесените приходи од
минатата година). Во делот на донациите вкупните реализирани приходи за
2021 година изнесуваат 32.423.801 денари, вкупните реализирани приходи од
самофинансирачките активности на буџетските корисници на општината
изнесуваат 41.231.903 денари (вклучително реализираниот дел во износ од
7.807.979 денари од пренесените приходи од минатата година), додека
вкупните реализирани приходи во делот на блок дотациите за 2021 година
изнесуваат 425.271.360 денари (вклучително реализираниот дел во износ од
6.142.360 денари од пренесените приходи од минатата година).
Вкупните реализирани расходи на Општина Аеродром за 2021 година
изнесуваат 1.055.200.282 денари. Во делот на основен буџет расходите
изнесуваат 583.574.185 денари, во делот на блок дотациите, вкупната
реализација која се однесува на основните училишта и детските градинки на
територијата на Општина Аеродром вкупно изнесува 425.271.360 денари,
реализацијата на расходите во делот на донациите изнесува 5.122.834
денари,

додека

реализацијата

на

расходите

во

самофинансирачките активности, изнесува 41.231.903 денари.

делот

на

ПРИЛОЗИ:
-

Биланси на приходи и расходи

ИЗЈАВА

Од Сунца Павловска, вработена во општинската администрација во
Општина Аеродром, на работното место советник - одговорен сметководител.

Изјавувам дека податоците во завршната годишна сметка на Општина
Аеродром за 2021 година, како и Годишниот извештај на Општина Аеродром за
2021 година се точни и веродостојни.

Советник – одговорен сметководител
Сунца Павловска
__________________
Датум:
25.02.2022 година

