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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 2020 година, со бр.09-643/2 од 

31.12.2019 година, e изгласан на Советот на Општина Аеродром на 35-та 

седница на 30.12.2019 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 

17/19 од 31.12.2019 година). Во текот на 2020 година изгласани се следните 

измени и дополнувања на буџетот на општината: Одлуката за измена на 

распоредот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година, со 

бр.09-139/24 од 24.04.2020 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ 

број 04/20 од 24.04.2020 година), Одлуката за измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година, со бр.09-164/2 од 

01.06.2020 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 06/20 од 

01.06.2020 година), Одлуката за измена на распоредот на средствата во 

Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година, со бр.09-279/8 од 28.09.2020 



 

година (Службен гласник на Општина Аеродром“ број 10/20 од 29.09.2020 

година), како и Одлуката за измени и дополнувањата на финансиските 

средства (Ребаланс) во Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година со 

бр.09-333/2 од 16.11.2020 година (Службен гласник на Општина Аеродром“ 

број 13/20 од 16.11.2020 година).  

 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2020 

година со бр.09-643/3 од 31.12.2019 година беше донесена на Советот на 

Општина Аеродром на 35-та седница на 30.12.2019 година (“Службен гласник 

на Општина Аеродром” бр. 17/19 од 31.12.2019 година). Во текот на годината 

изгласани се и: Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година со бр.09-24/10 од 30.01.2020 

година (“Службен гласник на Општина Аеродром” бр.01/20 од 30.01.2020 год.), 

како и Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Аеродром за 2020 година со бр.09-118/6 од 11.03.2020 

година (“Службен гласник на Општина Аеродром” бр.03/20 од 13.03.2020 

година). 

 

2. Годишна сметка 

 2.1. Приходи на Општината 

  

Вкупно реализираните приходи по разни основи за 2020 година 

изнесуваат 862.344.392 денари (вклучително реализираниот дел во износ од 

39.049.431 денари од пренесените приходи од минатата година), што 

претставува вкупна реализација на приходи во буџетот на општината од 

62,25% (односно 88,6% реализација вклучително вкупните пренесени приходи 

од минатата година), во однос на планираните 1.385.202.000 денари.  

 

Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани 

приходи во 2020 година изнесуваат 400.400.573 денари, кои во однос на 

планираните 847.238.000 денари претставуваат 47,26% реализација (односно 

87,9% реализација вклучително пренесените приходи од минатата година). Во 

истите, даночните приходи учествуваат со износ од 330.045.764 денари, 

неданочните приходи учествуваат со износ од 4.506.238 денари, капиталните 



 

приходи учествуваат со износ од 3.372.707 денари, додека трансфери и 

донации учествуваат со износ од 62.475.864 денари (вклучително 

реализираниот дел во износ од 37.963.650 денари од пренесените приходи од 

минатата година). 

 

Табела бр.1: На сметката основен буџет на Општина Аеродром за 2020 година, планирани се 

и реализирани следните приходи: 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 

план реализација 

847,238,000 400,400,573 
71 Даночни приходи 436,349,000 330,045,764 
711 Данок од доход, добивка и капитални 

добивки 15,560,000 22,147,172 
713 Даноци на имот 89,010,000 93,954,107 
717 Даноци на специфични услуги 331,579,000 213,906,151 
718 Такси за користење или дозволи за вршење 

на дејност 200,000 38,334 
72 Неданочни приходи 3,600,000 4,506,238 
722 Глоби, судски и административни такси 600,000 478,660 
723 Такси и надоместоци 1,000,000 1,450,481 
725 Други неданочни приходи 2,000,000 2,577,097 
73 Капитални приходи 4,600,000 3,372,707 
733 Продажба на земјиште и нематер. вложув. 4,600,000 3,372,707 
74 Трансфери и донации 402,689,000 62,475,864 
741 Трансфери од други нивоа на власт  402,689,000 62,475,864 

 

Вкупните реализирани приходи во делот на блок дотациите за 2020 

година изнесуваат 425.246.921 денари, што претставува реализација од 

98,61% во однос на планираните приходи. 

 

Во делот на донациите вкупните реализирани приходи за 2020 година 

изнесуваат 9.070.537 денари, што претставува реализација од 52,61% во однос 

на планираните приходи. 

 

Вкупните реализирани приходи од самофинансирачките активности 

на буџетските корисници на општината изнесуваат 27.626.361 денари 

(вклучително реализираниот дел во износ од 1.085.781 денари од пренесените 

приходи од минатата година), што претставува реализација од 30,87% во 

однос на планираните приходи.  



 

Општина Аеродром во 2020 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 2020 

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 2020 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 2020 година: 

Вкупно реализирани приходи по сметки 1,385,202,000 862,344,392 

Основен буџет 847,238,000 400,400,573 

Блок дотации 431,227,000 425,246,921 

Донации 17,241,000 9,070,537 

Самофинансирачки активности 89,496,000 27,626,361 
 



 

2.2. Расходи на Општината 
 

Вкупните реализирани расходи на Општина Аеродром за 2020 година 

изнесуваат 855.336.472 денари, што претставува 61,75% реализација на 

вкупно планираните расходи во износ од 1.385.202.000 денари.  

Во делот на основен буџет расходите изнесуваат 400.400.573 денари, 

односно 47,26% реализација од планираните расходи во износ од 847.238.000 

денари.  

 
Табела бр.3: На сметката основен буџет на Општина Аеродром за 2020 година, планирани се 

и реализирани следните расходи: 

ВКУПНИ РАСХОДИ  
план реализација 

847,238,000 400,400,573 
  Плати наемнини и надоместоци 83,331,000 62,995,899 

401 Основни плати 53,831,000 40,385,387 

402 Придонеси за социјално осигурување 21,220,000 15,015,851 

403 Останати придонеси од плата 60,000 0 

404 Надоместоци 8,220,000 7,594,661 

  Резерви и недефинирани расходи 6,000,000 648,242 
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 3,000,000 0 
413 Тековни резерви (разновидни расходи) 3,000,000 648,242 

  Стоки и  услуги 397,711,000 194,900,752 
420 Патни и дневни расходи 2,230,000 37,510 

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 64,385,000 27,277,204 

423 Материјали и ситен инвентар 24,380,000 16,232,354 

424 Поправки и тековно одржување 213,440,000 108,576,420 

425 Договорни услуги 63,356,000 30,853,591 

426 Други тековни расходи 22,120,000 8,860,181 

427 Привремени вработувања 7,800,000 3,063,492 

  Субвенции и трансфери 56,278,000 44,792,331 
463 Трансфери до невладини огранизации 31,610,000 28,744,000 
464 Разни трансфери 24,668,000 16,048,331 

  Капитални расходи 303,918,000 97,063,349 
480 Купување опрема и машини 22,670,000 8,686,109 

482 Други  градежни објекти 268,448,000 81,820,076 

483 Купување мебел 100,000 0 

485 Вложувања и нефинансиски средства 8,200,000 2,057,824 

486 Купување на возила 4,500,000.0 4,499,340.0 

 

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 2020 година во 

делот на основен буџет на Општина Аеродром: 

 

 

Во делот на блок дотациите, вкупната реализација која се однесува на 

основните училишта и детските градинки на територијата на Општина 

Аеродром вкупно изнесува 424.157.965 денари, што претставува реализција од 

98,36% во однос на планираните 431.227.000 денари. 

 

Табела бр.4: На сметката блок дотација на Општина Аеродром за 2020 година, планирани се 

и реализирани следните расходи: 

План - реализација на расходи - блок дотации 
план реализација 

431,227,000 424,157,965 

40 Плати наемнини и надоместоци 381,469,000 377,922,570 

401 Основни плати 274,880,000 272,308,155 

402 Придонеси за социјално осигурување 106,589,000 105,614,415 

42 Стоки и  услуги 49,758,000 46,235,395 

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 26,582,000 24,276,327 

423 Материјали и ситен инвентар 4,080,000 3,498,085 

424 Поправки и тековно одржување 3,829,000 3,495,229 

425 Договорни услуги 2,841,000 2,562,512 

426 Други тековни расходи 426,000 403,242 

427 Привремени вработувања 12,000,000 12,000,000 

 



 

Реализацијата на расходите во делот на самофинансирачките 

активности изнесува 27.626.361 денари, што претставува реализција од 

30,87% во однос на планираните 89.496.000 денари.  

 

Табела бр.5: На сметката самофинансирачки активности на Општина Аеродром за 2020 

година, планирани се и реализирани следните расходи: 

План - реализација на расходи - самофин. активности 
план реализација 

89,496,000 27,626,361 

42 Стоки и  услуги 82,466,000 26,629,206 

420 Патни и дневни расходи 1,546,000 189,611 

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8,177,000 1,232,294 

423 Материјали и ситен инвентар 44,394,000 14,798,201 

424 Поправки и тековно одржување 12,624,000 6,061,298 

425 Договорни услуги 10,548,000 2,700,929 

426 Други тековни расходи 4,477,000 1,206,921 

427 Привремени вработувања 700,000 439,952 

48 Капитални расходи 7,030,000 997,155 

480 Купување опрема и машини 4,740,000 890,427 

483 Купување мебел 1,090,000 106,728 

486 Купување на возила 1,200,000.0 0.0 

 

Во делот на донациите вкупните реализирани расходи за 2020 година 

изнесуваат 3.151.573 денари, што претставува реализација од 18,28% во однос 

на планираните расходи во износ од 17.241.000 денари. 

 

Табела бр.6: На сметката донациите на Општина Аеродром за 2020 година, планирани се и 

реализирани следните расходи: 

Вкупни расходи - донации 
план реализација 

17,241,000 3,151,573 

  
Стоки и  услуги 

17,241,000 3,151,573 

420 Патни и дневни расходи 9,630,000 1,613,017 

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 60,000 0 

423 Ситен инвентар, алат и други  материјали за поправки 516,000 35,107 

424 Поправки и тековно одржување 527,000 0 

425 Договорни услуги 3,778,000 1,048,320 

426 Други тековни расходи 2,730,000 455,129 

 



 

Вкупните реализирани расходи по одделни сметки во рамки на 

консолидираниот буџет на Општина Аеродром за 2020 година се претставени 

во следната табела:  

 

Табела бр.7: Учество на расходите по сметки во вкупните реализирани расходи на буџетот на 

Општина Аеродром за 2020 година: 

Вкупен план - реализација на расходи 
план реализација 

1,385,202,000 855,336,472 

Основен буџет   847,238,000 400,400,573 

Блок дотации   431,227,000 424,157,965 

Самофинансирачки активности 89,496,000 27,626,361 

Донации     17,241,000 3,151,573 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2020 година изнесуваат 

162.315.754,00 денари, од кои најголем дел се однесуваат на побарувања за 

данок на имот, побарувања од надоместок за градежно земјиште, комунална 

такса за фирмарина, побарувања по основ уривање на објекти од правни и 

физички лица и побарувања по основ издавање киоск под закуп. 

3.2 Обврските  на Општина Аеродром за 2020 година изнесуваат 

53.589.181,00 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 2020 

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 2020 година, 

вклучително пренесените приходи од минатата 2019 година, изнесуваат 

744.598.172,00 денари, од кои најголемиот дел се однесува на даночните 

приходи и трансфери; 

3.4 Основни средства на Општина Аеродром за 2020 година 

изнесуваат 1.271.815.689,50 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 2020 година е во директна релација со капиталните расходи на 

повеќе програми и потпрограми. 

Вкупните капитални расходи за 2020 година изнесуваат 98.060.504 

денари, од кои најголем дел во износ од 97.063.349 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 2020 

година, реализирани се вкупно 1.058.364 денари за набавка на лиценциран 

компјутерски софтвер и антивирусни програми. 

Во надлежноста Ф - Урбанистичко планирање и уредување на 

просторот, вкупните реализирани капитални расходи за 2020 година 

изнесуваат 18.015.296 денари, и истите се однесуваат на програмата ФА - 

Капитални расходи за уредување на градежно земјиште. Од нив најголем 

дел се однесуваат на надградба на географскиот информациски систем ГИС, 

изготвување и ревизија на проекти од комунална инфраструктура, изведба на 

комунална инфраструктура, хидротехнички приклучоци, како и надзор над 

истите. 

Во рамките на надлежноста Ј – Комунални дејности, во делот на 

капиталните расходи, вкупната реализација изнесува 61.307.290 денари, коja 

се однесува на колоната основен буџет, и тоа на програмите: Програма ЈА - 

Изградба на јавно осветлување со износ од 230.771 денари, Програма ЈД – 

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во износ од 

1.844.452 денари, Програмата ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација 

со реализација од 578.495 денари, Програмата ЈГ – Изградба на системи за 

водоснабдување со реализација од 179.124 денари, Програма ЈИ - Изградба 

на системи за одведување и пречистување на отпадни води во износ од 



 

329.853 денари, Програмата ЈК – Капитални расходи за јавна чистота со 

реализација од 4.499.340 денари, Програма ЈМ – Капитални расходи за 

паркови и зеленило во износ од 36.554.886 денари, како и Програма ЈН - 

Капитални расходи за урбана опрема во износ од 17.090.369 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 7.681.746 

денари и истите се однесуваат на набавка на мерачи за испитување на 

квалитетот на воздухот, обнова на дел од блоковското зеленило на територија 

на општината, како и надзор за истото. 

Во рамките на надлежноста Н - Основно образование, вкупната 

реализацијата на капитални расходи изнесува 9.630.033 денари, од кои 

најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет во износ од 9.000.653 

денари наменети за спортска опрема за спортските сали на основните 

училишта, основни проекти и ревизија на проекти, реконструкција на училишен 

објект, како и надзор над изведбата, додека останатиот износ од 629.380 

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 367.775 денари, и истите се однесуваат на колоната 

самофинансирачки активности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализирани активности од страна на Одделението за комунални работи и 

заштита на животната средина во текот на 2020 година 

 

1. Изградба на нова линија за јавно осветлување на Новопланиран 
паркинг просторна стамбена локалитет ЈИ 02 во населба Ново 
Лисиче; 
 
 Изведувач: Битем; 
 Изведени челични топлопоцинкувани столбови со висина од 8м: 
ком.6; 
 Изведени LED светилки 72W: ком.6; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Реконструкција на парк Мичурин – изведување на електрични 
инсталации за осветлување, во населба Мичурин; 
 
 Изведувач: Изградба Комерц Дооел; 
 Изведени алуминиумски столбови со висина од 4м: ком.24; 
 Изведени челични топлопоцинкувани столбови со висина од 8м: 
ком.4; 
 Изведени LED светилки 60W: ком.24; 
 Изведени LED рефлектори 192W: ком.8; 
 Изведени LED рефлектори 4W: ком.12;  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2020 ГОДИНА 

(изведба и реконструкција на детски игралишта и урбана опрема) 

р.б. Изведувач Договор за друго 
1 Лапласт-М Реконструкција на детски игралишта Тип 1  1 игралиште 
2 Лапласт-М Реконструкција на детски игралишта Тип 2  1 игралиште 
3 Лапласт-М Реконструкција на детски игралишта Тип 3  1 игралиште 

4 Изградба комерц 
Изградба на детско игралиште во парк 

Бојмија  1 игралиште 

5 Лапласт-М 
Изработка и поставување на клупи, корпи за 

отпадоци и столбчиња 

120 клупи 40 корпи 
за отпадок и 400 

заштитни 
столбчиња 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2020 ГОДИНА 

(изведба водоводна мрежа) 

 

ред. 
бр. 

Фирма Договор 
водовод 

мрежа               
(метри) 

1 
АД Енергомонт -

Скопје 
Изградба на водоводна мрежа (ниска зона) на 
Станбена улица 2 во  ДУП за четврт ЈИ 02 

267.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2020 ГОДИНА 

(Реконструкција – обнова на сервисни улици, паркинзи, тротоари, пешачки патеки и јавни 

пешачки површини на територија на општината) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Бр. Опис на изведени работи 

1 

Одржување на пешачки патеки и јавни пешачки површини на територија на 
општина Аеродром Тамковна спогодба број 05-6379/1 од 05.09.2019 фирма 
ПИРАМИД БИЛДИНГ СОУЛШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ изведувач на работите. 

2 

Реконструкција - обнова на сервисни улици, паркинзи и тротоари на бул. Јане 
Сандански од зграда број 29 до зграда број 101 на територија на општина 
Аеродром, по Договор број 05-3443/1 од 08.07.2020 година, фирма БИТЕМ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ изведувач на работите. 

3 

Реконструкција-обнова на пешачки патеки и јавни пешачки површини кај зградите 
на улица Коста Новаковиќ во населба Стар Аеродром, Договор број 05-2273/1 од 
07.05.2020, фирма ПИРАМИД БИЛДИНГ СОУЛШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ изведувач на 
работите. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2020 ГОДИНА 

(Одржување на чешми за пиење вода на територија на општината) 

ред. бр  
Заменети се постоечките дотраени, оштетени и нефункционални јавни чешми за 

пиење вода со нови чешми на следните локации: 

1 бул.”Јане Сандански” 86  

2 Јане Сандански 79 

3 ул. „23ти Октомври” бр. 27 (29) 

4 бул. Јане Сандански бр. 22 

5 ул. „Коста Новаковиќ“ - локалитет црква Свети Илија 

6 Долно Лисиче 

7 бул. Србија (парк спроти Крстот) 

8 бул. Јане Сандански бр. 104 

9 Видое Смилевски Бато 75 

10 Видое Смилевски Бато 39 (41) 

11 АСНОМ 170-54 (АСНОМ 48) (54) 

12 Видое Смилевски Бато бр. 8А Реонски Центар (32) 

13 Видое Смилевски Бато бр. 19 кај Полициска станица 

14 Руди Чајевац - кај Воени кули 

15 Јане Сандански 72 

16 АСНОМ 104 

17 Јане Сандански бр. 46 - кај градинката Бамби 

18 ул. „23 ти Октомври“ 20 

19 ул. „23 ти Октомври“ 15 и 19 

20 бул. Јане Сандански - парк на светлината 

21 Јане Сандански парк Јане Сандански 

22 бул. Јане Сандански - 3 и 5 

23 АСНОМ 4 (позади Три Бисери) 

24 бул. АСНОМ на кеј на река Вардар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чистење на комунален отпад (диви депонии и др.отпад), од јавни 

површини на терторија на Општина Аеродром. 

 Исчистени се  депонии на следните локации: 

 ул .Димитар Туриманџовски 

 ул. Гаврил Констатиновиќ 

 ул.Ернест Телман 

 ул.Ѓорѓи Андреевиќ-Кун 

 ул.Тодор Чангов 

 ул.Ѓорѓи Капчев 

 Чистење на отпад на дел од  катастарска парцела 6666/6 и дел од КП 302/27  

 Чистење на отпад на дел од  катастарска парцела 4268/3 и дел од КП 4268/1  

 

 
 

 

                      



 

 

                      
 
 

                      
 
 

   
 

 

 



 

Чистење на смет од јавни зелени, пешачки и коловозни површини на 
територија на Општина Аеродром 

 Собирање на смет со ѓубретарка над 14 м3 во Стар Аеродром, населба Мичурин, 
населба Острово, 13 Ноември, Јане Сандански, Ново Лисиче, Населба Лисиче, Реонски 
центар на јавни површини на територија на општина Аеродром. 

 Собирање на смет со ѓубретарка од 5-8 м3 во Стар Аеродром, населба Мичурин, 
населба Острово, 13 Ноември, Јане Сандански, Ново Лисиче, Населба Лисиче, Реонски 
центар на јавни површини на територија на општина Аеродром. 

 Миење на улици со цистерна над 8м3  

 Миење на пешачки патеки со цистерна од 0,9 - 1м3 

 Метење на пешачки патеки со машинска метачка 

 

                     
 
 
 

                   
           
   
 

 



 

 
 
 

 
 

                   
 
 

                               
 

 

 

 



 

Реализирани активности во 2020 година - Заштита на животна 
средина и природа 

 

Во тековната 2020 година се заврши договорот бр. 05-7376/1 од 
02.10.2019 година за набавка и садење на садници на дрвја за обновување на 
блоковско зеленило на територијата на Општина Аеродром. Истиот беше 
започнат да се реализира кон крајот на 2019 година и заврши кон средината на 
2020 година. Посадени беа 1811 садници дрвја на повеќе локации на 
територијата на општината Аеродром.  
    
  

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Во тековната 2020 година беа доделени субвенции за купување на 

велосипеди по ПРОГРАМА (Р) за заштита на животна средина и природа за 
2020 година. По завршен Јавен повик за надоместување на дел од трошоците 
за набавка на велосипеди за 2020 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 2020 година („Службен гласник на ОА бр.17/2019) 
формирана со Решение на ден 30.09.2020 година  со број 08-5469/1 
констатираше дека вкупно се пристигнати 448 барања, од кои уредни се 441 
барања, а неуредни се вкупно 7 барања. 

За субвенциите за купување на велосипеди беа реализирани околу 
1.300.000,00 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 070/236-000.  

 
4. Од страна на Treebanks беа донирани и засадени 60 садници на две 

локации на општина Аеродром. 
 
 
 

Реализирани активности во 2020 година –  
Одделение за урбанизам и подготовка на урбанистички планови 

 
Одобрени Плански програми за изработка на урбанистички планови и 
урбанистички проекти:  
 
1. Планска програма за Урбанистички план за село Долно Лисиче со разработка на 

блок 2, блок 3, блок 4, блок 5, блок 6, блок 9, блок 10, блок 11, блок 12, блок 13, 
блок 14, Општина Аеродром - Скопје, 
Планер:  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 30197 
Архивски број:       18-1496/1 од 15.06.2020 

2. Планска програма за Детален урбанистички план Градска Четврт ЈИ05 Блок ЈИ 
05.01 и Блок ЈИ 05.02, Општина Аеродром - Скопје, 
Планер:  Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам:  29742 
Архивски број:       18-1468/1 од 12.06.2020 

3. Планска програма за Детален урбанистички план за Градска Четврт И 10, Блок И 
10.02 Општина Аеродром - Скопје, 
Планер: Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 29144 
Архивски број:       18-1291/1 од 21.05.2020 

4. Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за урбан блок ЈИ 
09.01, дел од градска четврт ЈИ 09, Општина Аеродром - Скопје, 
Планер: Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО 
Скопје 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 29123 



 

Архивски број:       18-1292/1 од 21.05.2020 
5. Планска програма за изработка на ДУП за градска четврт ЈИ06, блок 06.03, 

општина Аеродром - Скопје, 
Планер: Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување 
и анализа ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Куманово 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 28919 
Архивски број:       18-269/3 од 14.05.2020 

6. ПП за ЛУПД за формирање на ГП со намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, 
на КП 2850/4, КО Горно Лисиче-вгр, Општина Аеродром - Скопје, 
Планер: Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ 
ДООЕЛ Велес 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 28769 
Архивски број:       18-1349/1 од 28.05.2020 

7. Планска програма за Детален урбанистичи план за градска четврт И12 Блок 05, 
Општина Аеродром, Скопје, 
Планер: Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ 
ДООЕЛ Битола 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 28411 
Архивски број:       18-1239/1 од 14.05.2020 

8. Планска програма за Детален урбанистички план за Градска четврт И12, Блок 03, 
Општина Аеродром, Скопје 
Планер: Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ 
ДООЕЛ Битола 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 28405 
Архивски број:       18-1240/1 од 14.05.2020 

 
Донесени Урбанистички планови:  
1. Детален урбанистички план за градска четврт И12 блок 02, донесен со Одлука 09-

246/3 од 01 09 2020 година,  за донесување на Детален урбанистички план за 
градска четврт И12 блок 02, Општина Аеродром, плански период 2019-2024. 
Планер: Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖИНЕРИНГ 
ДООЕЛ Битола Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам: 
 25385  
Архивски број:      18 - 4391/1 од 28.11.2019 год. 

 
Одобрена Локална урбанистичка планска документација:  
1. ЛУПД за формирање на ГП со намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, на КП 

2850/4, КО Горно Лисиче-вгр, Општина Аеродром, 
Планер: Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ 
ДООЕЛ Велес 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам:  30574  
Архивски број:       18-1667/1 од 02.07.2020 

 
Донесени Архитектонско урбанистички проекти: 
1. Архитектонско урбанистички проект ГП 3, со намена В4-државни институции, од 

ДУП локалитет Бисер – АРМ-дел А урбана единица В, се наоѓа во Општина 
Аеродром,Скопје, 
Планер: Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА 
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје 
Број на постапката во електронскиот систем е-урбанизам:  27682 
Архивски број:       / 13.03.2020 

 
 

 



 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2020 година 

 
 

I. ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 Од областа на образованието, во текот на 2020 година, Општина 

Аеродром ги спроведе следните мерки и активности: 
1. Обезбедување средства за осигурување на објектите на основните 

училишта; 
2. Обезбедување средства за обезбедување во основните училишта на 

територијата на Општина Аеродром; 
3. Обезбедување средства за еднократен паричен надомест за секое 

прваче во учебната 2020/2021 година во основните училишта на 
подрачјето на Општина Аеродром; 

4. Набавка на училишна облека за сите ученици од основните училишта на 
територијата на Општина Аеродром; 

5. Обезбедување средства за еднократна парична награда за најдобар 
ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром; 

6. Обезбедување средства за подготовка на проект за поставување на 
лифтови за деца со посебни образовни потреби во ООУ „Лазо 
Ангеловски“ и ООУ „Љубен Лапе“; 

7. Обезбедување средства за доградба и опремување на доградба на 
објект на ООУ „Лазо Ангеловски“, како и надзор на доградба; 

8. Обезбедување средства за реконструкција на спортска сала, ревизија и 
надзор над реконструкција во ООУ „Димитар Македонски“; 

9. Обезбедување средства за набавка на спортска облека за учениците во 
училишните лиги во основните училишта на подрачјето на Општина 
Аеродром; 

10. Обезбедување средства за набавка на спортска опрема за 
фискултурните сали во основните училишта на територијата на 
Општина Аеродром; 

11. Континуирана финансиска помош и поддршка на тековното работење и 
одржување на зградите на основните училишта, како и за други 
договорни услуги; 

12. Субвенционирање на топол оброк на ученици од основните училишта 
на територијата на Општината; 

13. Проект за поставување на фотоволтаици во ОУ; 
14. Активности за реализирање на програмата Општинско-корисна работа 

2020 година и финансиска поддршка, 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 се 
ангажирани 6 образовни асистенти во 8 основни училишта на 
територијата на Општина Аеродром, како и 5 помагатели на стари лица. 

 
II. СПОРТ 

 
Од областа на спортот, во текот на 2020 година, се реализирани следните 

мерки и активности: 
1. Финансиска поддршка на КК МЗТ; 



 

2. Финансиска поддршка на КК МЗТ втор тим; 
3. Финансиска поддршка на ЖКК МЗТ; 
4. Финансиска поддршка на ракометен клуб Аеродром; 
5. Финансиска поддршка на женски ракометен клуб Вардар; 
6. Финансиска поддршка на фудбалски клуб Аеродром; 
7. Финансиска поддршка на кик бокс клуб Гладијатор; 
8. Финансиска поддршка на Општински сојуз на училиштен спорт; 
9. Финансиска поддршка за реализација на активности – часови по 

пливање за ученици со посебни образовни потреби во основните 
училишта на територијата на Општина Аеродром. 

 
III. КУЛТУРА 

 
Општина Аеродром, со цел да обезбеди поддршка на културата, согласно 
мерките на Владата на РСМ за превенција на Ковид-19 во текот на 2020 година 
спроведе само некои од предвидените мерки и активности кои се организираа 
и реализираа согласно протоколите кои беа пропишани од страна на Владата 
на РСМ: 

 
1. Мичуринска вечер по 24-ти пат беше поддржана од Општина Аеродром, 

во организација на Здружението на граѓани „Мичуринска средба“, а 
централната манифестација се одржа вечерта на платото во паркот во 
населбата Мичурин. 

2. Одбележување на 148-годишнината од раѓањето на македонскиот 
револуционер Јане Сандански со положување свежо цвеќе на спомен 
обележјето Јане Сандански во истоимениот парк.  

3. Спонзорство на манифестацијата Илинденски Марш - Коњички марш кон 
Крушево се одржа по 42-ри 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.   

4. Доделување спонзорство на НУ Театар Комедија – Скопје за 
реализација на седми меѓународен фестивал на комедијата „Гола 
месечина“ којшто се реализираше на отворена сцена поставена на 
заграденото фудбалско игралиште покрај градинката „Сонце“ во Реонски 
центар со бесплатни претстави за граѓаните.  

5. Доделување спонзорство на Ансамбл за народни песни и ора 
„Фолклорни бисери“ за реализација на програмски активности.  

6. Новогодишни пакетчиња им беа доделени на децата на вработените и 
ангажираните лица, децата на членовите на Советот во Општината.  
 

IV. СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА 
 

Од областа на социјалната и детската, во текот на 2020 година, 
реализирани се следните мерки и активности: 

1. Доделување на еднократна парична помош за семејства со новороденче 
на подрачјето на Општина Аеродром; 

2. Доделување на еднократна 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 смејства; 

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 Здружението на глуви и 

наглуви на Град Скопје, 
 финансиска поддршка – донација  на Црвен крст на РСМ, 
 финансиска поддршка – донација  на Институт за европски 

образовни, социо-културни и економски политики „Европа за тебе“ 
Скопје, 

 финансиска поддршка - донација на Општинскиот противпожарен 
сојуз „Аеродром“, 

 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 
Дневниот центар за ментална и телесна попреченост при ЈУМЦСР 
на Град Скопје, како и за децата од Зружението на глуви и наглуви 
на Град Скопје, 

4. Доделување на еднократна парична помош на жители на Општина 
Аеродром за тешка здравствена состојба – лекување, лоша материјална 
состојба и починат сезонски работник по поднесено барање до Советот 
на општината; 

5. Доделување на еднократна парична помош на жители на Општина 
Аеродром за надминување на последиците од претрпената  штета 
предизвикана од пожар; 

6. Детска заштита: јавни установи - детски градинки: 
 Финансиска помош и поддршка на тековното работење и одржување на 

објектите на градинките, 
 финансиска помош и поддршка за привремени вработувања и други 

договорни услуги во детските градинки, 
 Обезбедена дополнителна финансиска помош за детските градинки со 

цел полесно справување со Ковид 19, 
 Обезбедување финансиски средства за ангажирање агенција за 

обезбедување на објектите на детските градинки на територијата на 
Општина Аеродром. 

7. Заштита и спасување на граѓаните 
 Извршена е дезинфекција на објектите на детските градинки и 

основните училишта, детските игралишта, плоштадите, јавните 
површини и пешачките патеки, сервисните улици и паркинзите на 
територијата на општината, 

 Обезбедени  се маски и ракавици за вработените лица, за пензионерите 
во Пензионерскиот дом во општината и за полициските службеници во 
ПС Аеродром. 

 
 



 

5. Извештај за користењето на средствата од  резерви 
 
Од средствата во буџетот на Општина Аеродром за 2020 година, кои се 

однесуваат на резервите, остварена е реализација од 648.242 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 потесно семејство на вработените, како и за боледување подолго 

од шест месеци на вработените во општината и буџетските корисници. 

 

6.  Извештај од одговорниот сметководител    
 

Во 2020 година реализирани се приходи во вкупен износ од 862.344.392 

денари (вклучително реализираниот дел во износ од 39.049.431 денари од 

пренесените приходи од минатата година).  

Во рамки на основниот буџет на општината, вкупните реализирани 

приходи во 2020 година изнесуваат 400.400.572 денари (вклучително 

реализираниот дел во износ од 37.963.650 денари од пренесените приходи од 

минатата година). Во делот на донациите вкупните реализирани приходи за 

2020 година изнесуваат 9.070.537 денари, вкупните реализирани приходи од 

самофинансирачките активности на буџетските корисници на општината 

изнесуваат 27.626.361 денари (вклучително реализираниот дел во износ од 

1.085.781 денари од пренесените приходи од минатата година), додека 

вкупните реализирани приходи во делот на блок дотациите за 2020 година 

изнесуваат 425.246.921 денари. 

 

Вкупните реализирани расходи на Општина Аеродром за 2020 година 

изнесуваат 855.336.472 денари.  

Во делот на основен буџет расходите изнесуваат 400.400.573 денари, 

во делот на блок дотациите вкупната реализација која се однесува на 

основните училишта и детските градинки на територијата на Општина 

Аеродром вкупно изнесува 424.157.965 денари, реализацијата на расходите во 

делот на донациите изнесува 3.151.573 денари, додека реализацијата на 

расходите во делот на самофинансирачките активности, изнесува 

27.626.361 денари.  

 



 

ПРИЛОЗИ: 
 

- Биланси на приходи и расходи 
 

 
 
 
 
 
 

 
И З Ј А В А 

 
 
 
 
 

 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 2020 година, како и Годишниот извештај на Општина Аеродром за 

2020 година се точни и веродостојни. 

 

 

 

 

 

 

Советник – одговорен сметководител 

Сунца Павловска 

__________________ 

Датум: 

22.02.2021 година 

 
 
 
 
  


