
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 2017 - 

2019 

 

МИЧУРИН  

1. Изработка на проект за нова градинка, целосно нов објект со површина од 

2500 м2. 

2. Нов парк.  

3. Хортикултурно и партерно уредување на парк Мичурин. 

4. Поставена вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација пред ООУ 

„Блаже Конески“. 

5. Реконструкција на дотраени паркинзи и пристапни улици по должината на 

„Венијамин Мачуковски“ во Мичурин. 

ОСТРОВО  

1. Реконструкција на паркот „Бојмија“. 

2. Поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација пред 

ОУ „Браќа Миладиновци“. 

3. Целосно обновување на ул. „23 Октомври’ во соработка со Град Скопје. 

4. Засадување садници (елки) во дворот на ОУ „Браќа Миладиновци“. 

СТАР АЕРОДРОМ  

1. Санација на ударните дупки во Стар Аеродром (Вардар и Видое Смилевски-

Бато). 

2. Изградба на улицата „Новопроектирана 8“ што ги поврзува населбите 

Мичурин и Стар Аеродром. 

3. Нов проект за доградба на градинките „Изворче“ и „Црвенкапа“. 

4. Три парка се планирани во МО Вардар. Еден од нив ќе биде лоциран во 

должина на улицата „Методија Шаторов Шарло“ на површина од 3.200 



квадратни метри, вториот покрај улицата „Новопроектирана 1“ на површина 

од 4.600 квадратни метри, а парк ќе се гради и на раскрсницата меѓу 

улиците „Пандил Шишков“ и „Фрањо Клуз“ на површина од 1.000 квадратни 

метри, како и покрај булеварот „Трета македонска бригада“. 

5. Предвидена доградба на детската градинка „Црвенкапа“ (организирана 

јавна расправа). 

 

 

СТАР АЕРОДРОМ  

6. Жителите на Општина Аеродром добија летниковец во близина на 

поликлиниката „Јане Сандански“. 

7. Поврзување на улиците „Коста Новаковиќ“ и „Ангел Димовски“ со кружен 

тек. 

8. Реконструкција и асфалтирање на краците на „Улица 3“ на булеварот 

„Трета македонска бригада“, кај средното училиште „Димитар Влахов“. 

9. Изградбата на четири нови краци на улицата „Пандил Шишков“ во Стар 

Аеродром. 

10. Поправање и обновување на кошевите на спортските игралишта во близина 

на градинката „Лале“. 

 

ТРИ БИСЕРИ 

1. Поставување на урбана опрема – фитнес-зона. 

2. Планирана е изградба на детско игралиште за деца со посебни потреби. 

3. Зонско паркирање во реонот зад трговскиот центар „Три бисери“. 

 

 

СТАР АЕРОДРОМ 



11. Санирање на пристапната улица што води кон ОУ „Љубен Лапе“ и 

касарната, замена на стариот асфалт со нов и поставена нова атмосферска 

канализација. 

 

БИСЕР  

1. Поставување на прочистувач „Сити три“. 

2. Изградба на нова улица „Новопроектирана 3“ кај висококатниците. 

3. Санација и замена на стари и оштетени кулир-плочки зад Бисер. 

4. Реконструкцијата на подот во основното училишта „Љубен Лапе“. 

5. Подготовка на проект за поставување лифтови за деца со посебни потреби 

во ОУ „Љубен Лапе“. 

6. Парк за миленици на бул. „Србија“. 

7. Санирање на пристапната улица што води кон ОУ „Љубен Лапе“ и 

касарната. Стариот асфалт е заменет со нов слој асфалт. На оваа улица 

има поставено и нова атмосферска канализација. 

8. Изградба на јавни пешачки површини и пешачки патеки покрај булеварот 

„Трета македонска бригада“.  

9. Целосно обновен паркинг-просторот во непосредна близина на детската 

градинка „Бамби“ и ООУ „Љубен Лапе“. 

 

 

ЈАНЕ САНДАНСКИ 

1. Обновување на пешачки патеки, клупи, канти за ѓубре и чешми за пиење 

вода. 

2. Поставена е заштитна ограда покрај ОУ „Ѓорѓија Пулевски“. 

3. Поставен лифт за децата со попреченост во ООУ „Ѓоргија Пулевски“. 

 

 



НОВО ЛИСИЧЕ 

1. Проширување на паркинзите на три локации во близина на бул. Видое 

Смилевски-Бато; 50 нови паркинг-места, кај парк Нинберг. 

2. Се гради паркинг кај новата градинка „Буба Мара“. 

3. Санација на детски и спортски игралишта. 

4. Обнова на подот во ОУ „Лазо Ангеловски“.  

5. Изработена е проектната документација и наскоро ќе почне постапката за 

доградба и опремување на објект на ОУ „Лазо Ангеловски“.  

6. Целосна реконструкција на покривот на ОУ „Лазо Ангеловски“. 

7. Подготовка на проект за поставување лифтови за деца со посебни потреби 

во ОУ Лазо Ангеловски.  

8. Реконструкција на катната гаража во Ново Лисиче (во тек). 

9. Нови пешачки патеки во населбата Ново Лисиче.  

10. Поставување цевка на водоводната линија во делот од булеварот „Србија“, 

од „Енергосистем“ до кружниот тек пред Цементарница „Усје“ АД Скопје, во 

должина од 450 метри. 

11. Нов парк за миленичиња во Реонски центар. 

12. Сообраќајна сигнализација на булевар „Србија“ во соработка со Град 

Скопје. 

 

 

 

НОВО ЛИСИЧЕ  

13. Мини детско игралиште за најмладите на „Февруарски поход“. 

14. Изградена и пуштена во употреба нова детска градинка „Буба Мара“ со 

капацитет од 250 деца. 

15. Реконструкција на бул. „Февруарски поход“ во соработка со Град Скопје. 

 

 



 

„ТОДОР ЧАНГОВ“ 

1. Реконструкција на улицата „Тодор Чангов 20“. 

2. Санирање и реконструкција на улицата „Тодор Чангов 41“ во должина од 450 

метри. 

 

„ЃОРГИ КАПЧЕВ“ 

1. Реконструкција на улицата „Ѓорги Капчев“ бр. 9. 

 

 

НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ 

2. Акција за селектирање пластика во населба Лисиче. 

3. Завршување на обновата на ОУ „Димитар Македонски“. 

4. Подготовка на проект за реконструкција на спортска сала во ОУ Димитар 

Македонски. 

5. Целосна обнова на јавното осветлување во населба Лисиче, 265 столба, 

330 нови светилки. 

6. Расчистување на депонијата во населбата Лисиче, на раскрсницата меѓу 

улиците „Ернест Телман“, „Тодор Чангов“ и „Богомилски поход“. 

7. Целосно осветлување на трговскиот центар во населба Лисиче со нови 108 

лед-рефлектори. 

8. Отворен тренинг-центар на карате-клубот „Олимпик“ во населба Лисиче. 

9. Реконструкција на објектот „Пчелка 1“ во населба Лисиче. 

10. Реконструкција на улицата „Илија Димовски“. 

11. Вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација пред раскрсниците 

на булеварот „12-та македонска бригада“. 

 



ГОРНО ЛИСИЧЕ 

 

1. Изградба на фекална канализација на ул. Лисец и Горноврановска. (во 

тек) 

2. Реконструкција на ул. Тодор Чангов 41 во Горно Лисиче.  

3. Реконструкција на ул. Божин Николов – Силни (реконструирани краци). 

4. Асфалтирани 4.000 квадратни метри во Горно Лисиче и Мичурин. 

5. Санација на ударни дупки 

          ДОЛНО ЛИСИЧЕ 

1. Реконструкција на улица „4“ во Долно Лисиче. 

2. Реконструиран регионалниот пат Јурумлери – Драчево. 

3. ОУ „Гоце Делчев“ се грее на пелети, заменувајќи го досегашниот систем на 

нафта.  

4. Реконструкција на водоводната мрежа на улица „1“ од крак 1 до крак 10 во 

Долно Лисиче. 

 

ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОДДРШКА (образование, социјала и 

култура) 

1. Доделување еднократна помош од 3.500 денари за секое прваче. 

2. Доделување еднократна помош од 5.000 за секое новороденче. 

3. Преземање на трошоците за обезбедување на училиштата. 

4. Еднократна финансиска поддршка од 10 илјади денари за талентирани 

млади спортисти. 

5. 300 илјади денари за Центарот за сензорна терапија „Во мојот свет“ 

наменети за стручни лица што ќе работат во втора смена со децата на 

возраст од 2 до 9 години. 

6. Поддршка и инклузија на лицата со попреченост. 



7. Издвоени над 1 милион денари за поддршка на меѓународен фестивал на 

комедијата  „Гола месечина“. 

8. Проект „Гаранција за млади“- мерки за помош при вработување или 

доквалификации на младите до 29 година кои се навработени. 

9. Акција „Поддржуваме безбедна иднина“ со вкучени ученици од основните 

училишта, едукација на децата за основните сообраќајни правила и 

прописи. 

10. Проект „Педијатриска прва помош“ со вклучени 80 учесници, во соработка 

со невладината организација „Линк акрос“. 

11. Ангажирани 10 образовни и 6 лични асистенти што работат во основните 

училишта со деца со посебни образовни потреби. 

12. Меморандум за соработка со Здружението на пензионери. 

13. Соработка со граѓаните и граѓанскиот сектор ‒ Воведување родово 

одговорно буџетирање, потпишан Меморандум за соработка со UN Women 

за родова еднаквост, добивање стручна помош и поддршка од агенцијата 

на ОН, 

14. Проектот „Соседска патрола“ се спроведе на повеќе локации низ општината 

со претставници на Полициската станица од Аеродром, Одделението за 

превенција при СВР-Скопје, како и родители од овој дел на градот. 

15. Акција „Поддржуваме безбедна иднина“, со вклучени ученици од основните 

училишта, едукација на децата за основните сообраќајни правила и 

прописи. 

16. Директно поврзување со Агенцијата за катастар и лесен пристап до 

информации, информации за сообраќајници, трговски центри и сите 

поважни објекти. 

17. Проект за превенција од имотни деликти и кражби во летниот период. 

 

 

 



Заштита на животната средина на целата територија на О. 

Аеродром 

1. Набавка на 5 500 нови високоизраснати дрвја за две години. 

2. Засадени 500 нови садници во соработка со Град Скопје. 

3. Поставување прочистувач на воздух „Сити три“. 

4. Обезбедени 83 прочистувачи на воздух за сите градинки. 

5. Собрани 50 кубни метри кабаст отпад во соработка со јавното претпријатие 

„Комунална хигиена“. 

6. Систем за услуга за собирање отпад „од врата на врата“ и интеграција на 

неформалните собирачи на отпад во соработка со здржението „Гоу греен“ и 

Ромскиот бизнис-информативен центар и поддршка на Град Скопје. 

7. Поставен контејнер за ситен електронски отпад. 

8. Организирани повеќе екоакции. 

9. Ослободени заробените дрвја. 

10. Издвоени 500 илјади денари за субвенционирање домаќинства за промена 

кон еколошки систем за загревање. 

11. Субвенции за печки на пелети, за чистење оџаци, за велосипеди и 

инвертер-клими, набавка на мерачи за испитување на квалитетот на 

воздухот, проект за собирање отпад. Подигнување на нови површини со 

зеленило преку изградба на 4 нови парка и реконструкција на два постојни, 

како и натамошно садење нови високостеблести дрвја. 

12. Изградба на системи за полевање на јавните зелени површини на 

територијата на ОА. 

13. Изградба на колектори за собирање урбани отпадни води – инвестицијата е 

финансирана со средства од Европска Унија во износ на над девет милиони 

евра и конфинансирана со 15 проценти од буџетот на Македонија. 

Градежните работи се реализираат во рамките на ИПА 2. Должината на 

колекторот од десниот брег на реката Вардар е со должина од 3,4 км а 

левиот со должина од 4,5 км. 

 



14. Проект „Аеродром нека блеска“. Чиста околина за секого. Ангажирање 

фирма што ќе се грижи за одржување на јавната чистота, како и 

зголемување на бројот сезонските работници. 

15. Засадување нови дрвја во дворовите на основното училиште „Браќа 

Миладиновци“ и детската градинка „Сонце“. 

16. Учество во екоакцијата за расчистување на кругот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство. 

17. Учество во акцијата „Администрацијата чисти“ покрај Железничка станица и 

кејот на Вардар. 

18. Расчистени 62 мини депонии. 

19. Уредени 22 локации со зеленило. 

20. Собрани 50 кубни метри кабаст отпад во соработка со јавното претпријатие 

„Комунална хигиена“. 

21. Набавка на мерачи за испитување на квалитет на воздух на територија на 

Општина Аеродром 

22. Ангажирање фирма за расчистување мини депонии. 

23. Изградба на 3 парка во соработка со Паркови и зеленило на бул. „Србија“, 

„Февруарски поход“ (во тек) и „Трета македонска бригада“ (во тек). 

24. Редовно чистење на дивите депонии на целата територија на Општината. 

 

Други проекти: 

       

1. Нова урбана опрема ‒ 100 нови клупи, 100 канти за отпадоци, 600 нови 

заштитни столпчиња.  

2. Поставување гумена подлога за поголема безбедност на децата и 

обновување на реквизитите.  

3. Реконструкција на детските и спортските игралишта во Општина Аеродром. 

4. Изградба на шест нови детски игралишта (во тек).  

 

 



 

 

 

 

 




