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Почитувани граѓани,

Во четиригодишниот мандат како гра-
доначалник на Општина Аеродром беше 
потребно многу труд, време и енергија 
да се согледаат низата пропусти, анома-
лии што ми беа оставени во наследство, 
а воедно и да се постават вистинските 
цели, визии и мисијата којашто Општина 
Аеродром веќе ја промовира како општина 
лидер во земјата и во регионот со сигурна 
европска иднина. 

Затоа, гледам многу причини заед-
но со жителите на Општина Аеродром 
да продолжиме да го одиме овој пат. Во 
моментов Општината остварува страте-
гиска соработка со невладиниот сектор, 
а воедно преку новоформираното јавно 
претпријатие е во директна комуникација 
со претприемачки настроени жители и 
бизнис-заедницата, така што имаме по-
веќе од 100 проекти со локално економско 
значење за Аеродром, коишто заеднички 
ќе ги оствариме, внесувајќи ги европските 
вредности во нашата Општина. Единствени 
сме во државата што се одваживме да го 
развиориме европското знаме и враќање 
од тој пат нема. 

Општ е впечатокот дека жителите на 
Аеродром чувствуваат позитивни помес-
тувања во текот на овие четири години во 
насока на градење современа општина. 
Започнатите проекти од почетокот на ман-
датот стануваат видливи или веќе почну-
ваат конкретни работни активности. Да не 
го занемариме фактот дека повеќе од една 
година живееме во услови на пандемија, 
што негативно се одрази врз реализацијата 
на започнатите проекти. 

Видливи се обновените паркинг-прос-
тори со коишто се обезбедува зголемен 
капацитет за и без тоа многуте возила, вло-
жено е во контролни станици за следење 
на загадениот воздух. Секоја година се 
делат субвенции, за набавка на инвертер-
клими и велосипеди, засадени се околу 15 
илјади садници од различен вид, а желба-

та ни е да стигнеме до 100 илјади, односно 
за секој жител по една садница. Сето ова 
влијаеше на фактот, оваа година да има 
енормно намалување на загадувањето на 
воздухот коешто најмногу го почувствуваа 
жителите на Аеродром, поточно беа само 
два до три дена во целиот зимски период 
кои можат да се сметаат за загадени. Исто 
така, набавивме и прочистувачи за сите 
градинки на териоторијата на Општината, 
со цел да осигураме чист воздух за нашите 
најмлади без оглед на објективните атмос-
ферски влијанија.

Од капиталните проекти би ги наброил: 
две градинки, целосно нов објект на учи-
лиштето „Димитар Македонски“ во насел-
бата Лисиче, доградба на основното учи-
лиште „Лазо Ангеловски“ во населбата Ново 
Лисиче, реконструкција на простории во 
училиштето „Ѓорѓија Пулевски“, целосно ре-
новирање на училиштето „Блаже Конески“, 
преработени паркинзи, целосно обновени, 
реконструирани и модернизирани паркови 
во населбата Мичурин и паркот „Бојмија“ во 
населбата Острово, низа урбани паркови и 
скверови во населбата Стар Аеродром, по-
веќе од половина од отворените спортски 
игралишта се преработени со најсовремена 
и единствена во државата ергономска под-
лога за безбедно спортување на нашите 
жители, детските игралишта добија нови 
и безбедни реквизити и меки подлоги за 
безгрижна игра на најмладите, согласно со 
сите европски и светски стандарди. 

Што се однесува до хигиената во рам-
ките на имплементацијата на европските 
стандарди, Општина Аеродром се приклучи 
кон движењето Нула отпад – Европа и го 
зедовме најдобриот пример од Словенија, 
односно отпочнавме спроведување  на 
одржувањето на јавната хигиена по теркот 
на градот Љубљана кој е актуелна зелена 
престолнина на Европа. Во тој контекст 
изработивме проактивен портал www.higi-
aerodrom.mk, преку кој настојуваме во нај-
кус можен рок да интервенираме на реак-
циите на жителите во однос на хигиената. 

што ги имаме најавено во оваа област, а 
кои треба да се реализираат во наредни-
те месеци, очекуваме заокружување на 
целокупниот процес на управување  со 
отпадот којшто го создаваат жителите и 
природата. Воедно, сакам да ги истакнам 
вложувањата во специјализирана опрема, 
односно најсовремени машини за чистење 
и одржување на јавната хигиена којашто 
секојдневно се на терен и активно се вклу-
чени во одржување на хигиената и чистата 
животна средина. 

Со имплементација на проектите 
што ги имаме најавено во оваа област, а 
кои треба да се реализираат во наредни-
те месеци, очекуваме заокружување на 
целокупниот процес на управување  со 
отпадот којшто го создаваат жителите и 
природата. Воедно, сакам да ги истакнам 
вложувањата во специјализирана опрема, 
односно најсовремени машини за чистење 
и одржување на јавната хигиена којашто 
секојдневно се на терен и активно се вклу-
чени во одржување на хигиената и чистата 
животна средина. 

Накратко, Општина Аеродром е под-
готвена да се соочи и да си постави нови 
предизвици кон сопствениот развој.

Со почит,

Градоначалник на Општина Аеродром

Златко Марин
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АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

Целосно реконструиран паркот „Мичурин“

набавени и насадени околу 15 илјади нови високостеблести 
садниЦи на различни локаЦии низ аеродроМ
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ЕКОЛОГИЈА

нов парк „парк на хероите“ Меѓу булеварот „трета Македонска 
бригада“ и касарната „гоЦе делчев“ на улиЦа „1615“

ПАРК „НИРНБЕРГ“ 4 нови парка за МилениЦи (2 на бул. 
„србија“, 1 зад оу „Љубен лапе“ и 1 

во реонски Центар)
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ЕКОЛОГИЈА

нов парк покрај Железничката станиЦа на Место кое со 
години беше запуштено, заедно со град скопје

нов парк покрај улиЦата „Методија шаторов шарло“ на 
површина од 3.200 квадратни Метри
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ЕКОЛОГИЈА

нов парк „9 Мај“ покрај булеварот „трета Македонска 
бригада“ на површина од 4.600 квадратни Метри

Целосно реконструиран паркот „бојМија“
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ЕКОЛОГИЈА

нов парк покрај улиЦата „пандил шишков“ на 
површина од 1.000 квадратни Метри

ПАРК СПРОТИ ПОЛИКЛИНИКА „ЈАНЕ САНДАНСКИ“
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ЕКОЛОГИЈА

два нови Модерно уредени зелени сквера на раскрсниЦата Меѓу булеварот 
„јане сандански“ и улиЦата „владиМир коМаров“
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АЕРОДРОМ ЈА ДОБИ ПРВАТА СТАНИЦА ЗА 
СОБИРАЊЕ КАБАСТ ОТПАД

Општина Аеро дром ја 
доби првата станица за 
собирање кабаст отпад ло-
цирана на булевар „АСНОМ“, 

односно во непосредна 
близи на на поранешната 
слаткарница „Стела“, каде 
што граѓаните ќе можат 

во секое време бес платно 
да го остава ат својот стар 
мебел и дотраена бела 
тех ника. 

„НУЛА ОТПАД“ - БЕСПЛАТНО 
СОБИРАЊЕ  Е-ОТПАД
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ЕКОЛОГИЈА

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ „ЗАМЕНИ“ 

Програмата за енергетска 
ефикасност „Замени“ во рамки-
те на Стратегиската платформа 
за локален економски развој на 
Општина Аеродром 2021-2025 го-
дина „Аеродром – прва општина 
со европско знаменце“, наиде на 
голем интерес меѓу граѓаните на 
општината. 

Субвенционирано менување 
на ПВЦ-прозорци и врати, обнова 
на фасади, реконструкција на кро-
вови, набавка на нови елеватори 
и воведување СМАРТ-системи за 
користење заедничка електрична 
енергија се меѓу опциите што жи-
телите на општината можат да ги 
одберат и да ја подобрат енергет-
ската ефикасност на своите живе-
алишта, а Општината учествува со 
одреден процент.  

секоја година се доделуваат 
субвенЦии за печки на пелети, за 
чистење оџаЦи, за велосипеди и 

инвертер-клиМи
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Јавна чистота (косење, чистење со 
нова механизација, портал Хиги Аеро-
дром, расчистување диви депонии - во 
местото познато како Бановина во Горно 
Лисиче и др.). Општина Аеродром воведе 

нова интерактивна европска методоло-
гија за одржување на јавната хигиена 
во општината по теркот на Љубљана. 
Отворена веб-страницата  HYPERLINK 
"http://www.higi-aerodrom.mk"    www.

higi-aerodrom.mk преку која граѓаните 
интерактивно комуницираат со општина-
та и пријавуваат проблеми со хигиената.

РАТИФИКУВАН 
МЕЃУНАРОДНИОТ 

ПРОЕКТ „ЦЕНТАР ЗА 
КОМПОСТИРАЊЕ ОРГАНСКИ 

ОТПАД“ НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ ВО СОРАБОТКА 
СО БИЗНИС-ЗАЕДНИЦАТА
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ЕКОЛОГИЈА

ВОВЕДУВАМЕ ЕВРОПСКА МЕТОДОЛОГИЈА   ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ХИГИЕНА

Граѓаните преку веб-страницата www.higi-aerodrom.mk можат 
интерактивно да комуницираат со општината и да пријавуваат проблеми 
со хигиената. Во пораката се очекува само да се објасни проблемот и, 
доколку е можно, да се прати фотографија. По решавање на проблемот, 
секој граѓанин што пријавил ќе добие известување и фотографија за 
решениот проблем.

набавени прочистувачи 
на воздух за сите 

основни училишта и 
градинки во општина 

аеродроМ

во населба лисиче се поставени три Мобилни 
уреди за Мерење на воздухот 24 часа на ден 
со кои во секој МоМент МоЖе да се увиди 

нивото и Местото на загаденост



15јуни - август 2021  | број 88

ЕКОЛОГИЈА

ВОВЕДУВАМЕ ЕВРОПСКА МЕТОДОЛОГИЈА   ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ХИГИЕНА

Општина Аеродром воведува нова ин-
терактивна европска методологија за одр-
жување на јавната хигиена во општината 
по теркот на градот Љубљана и јавното пре-
тпријатие „Снага“.

„Аеродром е прва 
општина во држава-
та и во регионот што 
имплементира ваква 
практика. Целта е да 
спроведеме европски 
стандарди, вредности и 
проекти за чист и зелен 
Аеродром“, брифираше на неодамнешната 

средба со новинарите Александар Ѓоргиев-
ски, раководител на Секторот за работи на 
градоначалникот.

Граѓаните преку веб-страницата www.

higi-aerodrom.mk можат интерактивно, да 

комуницираат со општината и да пријавува-
ат проблеми со хигиената, каде што локал-
ните власти постапуваат и ги решаваат овие 
проблеми согласно со можностите и на-

длежностите 
на општината. 

„Секој жи-
тел на општи-
ната, преку 
оваа страница, 
преку теле-
фон или преку 
електронска 

пошта, може да пријави проблем со хиги-

се отвора подрачна единиЦа за зеМјоделство во долно лисиче со 
Цел да иМ се овозМоЖи на зеМјоделЦите што гравитираат во овој 

реон полесен пристап до услугите на ресорното Министерство

почна со работа првото јавно претпријатие за развојни проекти на 
општина аеродроМ и првите два проекта за управување со органски 

отпад и за фотоволтаични терМални систеМи 
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ЕКОЛОГИЈА

ИНФРА-
СТРУКТУРА
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАР „АСНОМ“
Заврши реконструкцијата на булеварот 

„АСНОМ“ на потегот од раскрсницата со улица 
„Васко Карангелески“ до раскрсницата со бу-
левар „Србија“ кај мостот „Близнак“.

Булеварот „АСНОМ“ сега има по три коло-
возни ленти во двете насоки, пешачки и вело-

сипедски патеки од двете страни на булеварот 
и средишно зеленило. Целосната реконструк-
ција на овој булевар ја изведе Град Скопје.

Булеварот, преку новиот мост што е веќе 
во изградба, треба да се поврзе со населбата 
Ќерамидница во Општина Гази Баба, а оттука и 

Аеродром ќе добие нова сообраќајна релација 
кон Центар кај поранешен Скопски саем. 

Чекор по чекор, Аеродром добива една 
поинаква приказна.

УЛИЦА „ПАНДИЛ ШИШКОВ“
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ЕКОЛОГИЈА

Општина Аеродром ги подготвува фон-
таните низ парковите за нивно пуштање во 
функција.

Се отстрануваат оштетените плочки и 
други дотраени делови од фонтаните и се 
заменуваат со нови, а се поставува и нова 
хидроизолација.

Исто така, реконструирани се фонтани-
те во Паркот на езерата и паркот „Авионче“, 
како и фонтаните на Детска улица „Тоше Про-
ески“, фонтаната „Печурка“ кај игралиштето 
в о 
Н о в о 
Лиси-
че, и 

во паркот „Јане Сандански“.

Хортикултурно се уреди новиот зелен простор со содржини за сите генерации, лоциран меѓу булеварот „Јане Сандански“ и улицата 
„Владимир Комаров“. Заедно со Град Скопје продолжуваме да ги уредуваме запоставените површини. За убав и зелен Аеродром!

НОВ СКВЕР ВО АЕРОДРОМ

ПРОЛЕТНА ПОДГОТОВКА НА ФОНТАНИТЕ НИЗ 
ПАРКОВИТЕ ВО АЕРОДРОМ

НОВ КРУЖЕН ТЕК

УЛИЦА „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“
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ПОСТАВЕНИ ТРИ МОБИЛНИ УРЕДИ ЗА 
МЕРЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ

општините аеродроМ, гази баба и Центар ќе бидат поврзани со нов Мост и Модерно булеварско решение што ќе го 
олесни сообраќајот во овој дел од скопје. новиот Мост ќе ги поврзува улиЦите „васко карангелески“ во аеродроМ и 
„индустриска“ во населбата ќераМидниЦа во гази баба, па така од ново лисиче до судска палата со автоМобил ќе се 

стигнува за 5 Минути, со автобус за 10 Минути, со велосипед за 18 Минути, а со пешачење за 35 Минути.

почна постапката за изведба на новата управна зграда на општина аеродроМ, со што по 16 години постоење, конечно 
ќе добие своја зграда. покрај адМинистративниот дел, зградата ќе содрЖи и МултифунЦионален Центар за собири на 
граѓани каде што ќе МоЖат да се организираат средби, венчавки и друг тип културни настани, интрегрирана подрачна 
единиЦа и други простории што ќе бидат отворени за граѓаните. Целта е зградата да биде нова препознатлива точка 

отворена за сите и да претставува нов доМ на сите аеродроМЦи.



20 АЕРОДРОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЈА СЛАВИ 
100-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА    

БЛАЖЕ КОНЕСКИ
Општина Аеродром активно се вклу-

чува во манифестацијата „2021 – Година во 
чест на Блаже Конески“.

Со оваа манифестација се одбележува-
ат 100 години од раѓањето на големиот деец 
Блаже Конески ‒ филолог, поет, прозаист, 
есеист, литературен историчар, преведувач, 
професор на Филозофскиот факултет во 
Скопје и прв претседател на Македонската 
академија на науките и уметностите (МАНУ).

По тој повод, градоначалникот на 

Општина Аеродром, Златко Марин, и негови-
те соработници остварија средба со секре-

тарот на Фондацијата „Небрегово“, Атанас 
Конески, на која разговараа за учеството во 
организирањето на јубилејот на македон-
скиот великан.

Притоа, беше договорено Општина Аеро-
дром и основното учи-
лиште „Блаже Конески“ 
да се вклучат во мани-
фестацијата со конкрет-
ни содржини. Исто така, 

ќе се вклучат сите училишта во општината да 
земат активно учество на конкурсот распишан 

од Фондацијата „Небрегово“, со поетски творби 
што ќе ги испратат во определен рок.

„Ми претставува голема чест и задовол-
ство што Општина Аеродром ќе биде домаќин 
на дел од оваа прекрасна манифестација. Уче-
ниците со сопствени ликовни и поетски творби 
во чест на Блаже Конески, притоа поттикнати 
од неговите дела“, истакна на средбата градо-

РЕНОВИРАНО ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
Градоначалникот на Општина Аеродром, 

Златко Марин, и претседателката на Советот, 
Ивана Цветковска, извршија увид во основно-
то училиште „Блаже Конески“, кое неодамна 
беше реновирано.

Дел од училниците добија нов под, нови 
ПВЦ-врати, завеси, ЛЕД-светилки и плакари во 
канцелариите и училниците. Поставен е и ла-
минат на подот во кујната на училиштето, како 
и во канцелариите, кои исто така добија и нови 
плакари. Реновирањето опфати и санација на 
дел од тоалетите во училиштето.

 „Секојдневно работиме на подоб-
рување на условите во кои учат наши-
те ученици. Посветени сме на наши-
те најмлади, тие се нашата иднина“, 

рече градоначалникот Mарин при посетата.

регионален пат драчево - јуруМлери низ 
долно лисиче

УЛИЦА „ИЛИЈА ДИМОВСКИ“ - ЛИСИЧЕ



21 јануари - април 2021  | број 87

ОБРАЗОВАНИЕ

-на Аеродром, Златко Марин, и посочи дека населбата Лисиче ќе добие 
современо основно училиште.

Инаку, новото училиште е со површина од 2 840 квадратни метри и со 
капацитет од 700 ученици организирани во две смени. Ќе биде опремено со 
најсовремени кабинети, простории за дневен престој, кујна и простории за 
наставниците.

ПОСТАВЕНИ ТРИ МОБИЛНИ УРЕДИ ЗА 
МЕРЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ

Целосна обнова на јавното осветлување 
во населба Лисиче (265 столба, 330 нови 

светилки)
Целосно осветлување на трговскиот 

центар во населба Лисиче со нови 108 
лед-рефлектори

НОВА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА

вертикална и хоризонтална сигнализаЦија пред училиштата и градинките



22 АЕРОДРОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА „20“ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ
Општина Аеродром изврши комплетна 

реконструкција и обнова на улица „20“ во 
Долно Лисиче. Обновата на оваа улица опфа-
ти површина од околу 4 200 м2 со тротоари 
од бехатон.

Претходно, жителите од овој дел на 
општината добија реконструиран пат Јурум-
лери – Драчево, реконструирана „улица 4“, 
како и санирани повеќе улици. 

изградена е нова улиЦа „новопроектирана 3“ 
кај висококатниЦите во општина аеродроМ
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НОВОПРОЕКТИРАНА УЛИЦА ВО АЕРОДРОМ

УЛИЦА „ТОДОР 
ЧАНГОВ“

УЛИЦА „4“
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реконструиран булеварот „февруарски 
поход“ во соработка со град скопје

реконструиран булеварот „видое сМилевски-бато“
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Целосно реконструирано паркиралиштето што се протега по долЖината на 
булеварот „јане сандански“, почнувајќи од ооу „ѓорѓија пулевски“, па сÈ до 

раскрсниЦата со булеварот „србија“ на 36 илјади квадратни Метри

НОВ ПАРКИНГ КАЈ 
ГРАДИНКАТА „БУБА 

МАРА“ ВО НОВО ЛИСИЧЕ

обновување на паркинзите, 
сервисните улиЦи и 

тротоарите покрај улиЦата 
„коста новаковиќ“ во стар 
аеродроМ на површина од 

4,5 илјади квадратни Метри



26   ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СПОРТ

УРБАНА
ОПРЕМА
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ја обновуваМе 
урбаната опреМа 
(клупи, канти за 

отпадоЦи и чешМи 
за пиење вода)

општина 
аеродроМ 

постави заштитни 
столпчиња 
и огради на 

различни локаЦии 
каде што редовно 

иМа поголеМа 
фреквенЦија на 
пешаЦи и возила
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СПОРТ

нови чешМи за пиење вода 
на 30 локаЦии низ општината
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СПОРТ

ДЕТСКИ
ИГРАЛИШТА



30 АЕРОДРОМ

ЗДРАВЈЕ

ГУМЕНА ПОДЛОГА ЗА БЕЗБЕДНА ДЕТСКА ИГРА

Детското игралиште зад ТЦ 
„Бисер“ го обложивме со лиена 
гумена подлога, која за првпат 
е поставена во нашата држава. 
Подлогата ги задоволува сите 
современи светски стандарди 
за безбедна игра на дечињата. 
Се состои од два слоја, долниот 
е амортизирачки, кој одозгора е 
прекриен со втор слој во смиру-
вачки бои за пријатно чувство 
на нашите најмили. Игралиште-
то е со површина од 100 м2.

Се грижиме за најмладите!
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уште едно катче ја надополни детската приказна во аеродроМ!
најМладите добија ново уре дено игралиште спроти тЦ „ско пјанка“ 

во населбата Мичурин

изградивМе ново катче за најМладите зад тЦ „три бисери“



детско игралиште во Мичурин

уште едно ново детско игралиште во аеродроМ во ново лисиче во близина на детската 
улиЦа „тоше проески“ со совреМени и реквизити што ја развиваат детската фантазија



НОВИ ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ ВО ПАРКОТ „НИРНБЕРГ“

Поставивме нови рекви-
зити во детското катче во 
паркот „Нирнберг“ во Ново 

Лисиче. На истата локација 
поставивме и подлога из-
работена според сите свет-

ски стандарди за безбедна 
игра на дечињата.

Со љубов за најмладите!



34 АЕРОДРОМ

ЖИВОТ

НОВО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ НА 
УЛИЦА „МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-

ШАРЛО“
За најмладите изгра-

дивме уште едно катче 
на улица „Методија Ша-
торов-Шарло“ во насел-
бата Стар Аеродром. 

Детското игралиште 
е опремено со нови рек-
визити што гарантираат 
безбедна игра.

продолЖуваМе да инвестираМе во подобри 
услови за најМладите за безгриЖна и 

безбедна игра - ново детско игралиште покрај 
улиЦата „пандил шишков“
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изградено ново детско игралиште покрај булеварот „србија“ во близина на „лукоил“

поставивМе нови реквизити во 
детското катче во паркот на 

булеварот „србија“. поставивМе и 
подлога изработена според сите 
светски стандарди за безбедна 

игра на дечињата. деЦата 
обоЖаваат да одат по рабови или 
да се качуваат на висина. ова се 
активности што ја стиМулираат 

детската иМагинаЦија и 
креативност, како и нивниот 

физички развој преку трчање, 
прескокнување, качување...



ново детско игралиште во паркот „9 Мај“

се реконструираа детските игралишта во долно 
лисиче ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ



РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“



во ооу „ѓоргија пулевски“ 
со поМош на аМериканската 

аМбасада изградивМе лифт за 
лиЦа со физичка попреченост, а 
проектиравМе лифтови за уште 

две училишта. 



четири нови училниЦи 
во раМките на основното 

училиште „лазо ангеловски“ 
во ново лисиче

заМенети прозорЦите и 
влезната врата во училиштето 

„ѓоргија пулевски“, со што 
се зголеМува енергетска 

ефикасност во училниЦите и 
кабинетите

основното училиште „лазо ангеловски“ доби нов покрив



реновирани Целосно неупотребливи 
училниЦи во ооу „ѓоргија пулевски“

сМенети подовите во ооу „блаЖе конески“

пред потоа



реконструкЦија на
училишта

- реновирани Целосно 
неупотребливи училниЦи во ооу 

„ѓоргија пулевски“ 
- коМплетно реновирани 

тоалетите и ходникот во ооу 
„гоЦе делчев“, а подрачното 
училиште почна да се грее 
на пелети, заМенувајќи го 

досегашниот систеМ на нафта 
- сМенети подовите во ооу 

„блаЖе конески“ 
- ги осигуруваМе објектите на 

основните училишта 
- обезбедуваМе топол оброк за 

учениЦите



ТРУД И       
СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА





се гради нов објект на детската 
градинка „Црвенкапа“ во стар 

аеродроМ со капаЦитет за 200 деЦа

нова градинка „буба Мара“ 
- 8 заниМални 

- вкупна површина од 1.500 квадратни Метри 
- капаЦитет  за згриЖување 200 деЦа



иМ поМагаМе на ранливите категории



редовни крводарителски акЦии



ги реновиравМе градинките „буба Мара“ и „срничка“

СПОРТ



СПОРТ



СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ „ШАРЛО“

НАТПРЕВАР ВО МАЛ ФУДБАЛ



НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИТЕ СПОРТИСТИ



го поддрЖавМе европското првенство во 
шах со финансии и логистика

општина аеродроМ набави коМплетно нова спортска опреМа и спортска облека за сите осуМ основни 
училишта на нејзина територија. опреМата се состои од топки за фудбал, кошарка, ракоМет и одбојка, 

МреЖи и голови за ракоМет, греди, отскочни штиЦи, душеЦи, јарЦи за гиМнастички веЖби, Маси за 
пинг-понг и Многу други спортски реквизити наМенети за развој на спортот во училиштата. исто така, 
за учениЦите е набавена и спортска облека, дресови и шорЦеви, во осуМ различни бои, колку што иМа 

основни училишта на територијата на општината.



реконструирано 
спортското игралиште во 

ооу „гоЦе делчев“

спортски Центар „ново лисиче“



нови подови на спорските игралишта во аеродроМ
општина аеродроМ постави нови МултифункЦионални подови на спортските игралишта на 

повеќе локаЦии, и тоа: 
-  спортското игралиште во населбата острово 

-  паркот кај МилениуМскиот крст 
- зад тЦ „бисер“ 

- на бул. „видое сМилевски – бато“ зад каМ 
-  кај сините кули во ново лисиче
 - во дворот на оOу „гоЦе делчев“
 - во населбата јане сандански 

- во близина на детската градинка „лале“
 

подлогите се со врвен квалитет и се сертифиЦирани според стандардите на фиба и итф.
 обезбедуваМе безбеден спорт и рекреаЦија за сите!



спортското игралиште покрај булеварот „јане 
сандански“ во непосредна близина на кулите џевахир



МАРИН: НАШ 
ГЛАВЕН ПРИОРИТЕТ 

Е ЈАКНЕЊЕ НА 
СПОРТСКИОТ ДУХ ВО 

АЕРОДРОМ



општина аеродроМ бесплатно 
изнајМува велосипеди

потпишан МеМорандуМ за соработка со претседателот на 
Македонската голф-федераЦија, науМ јанакиев, со што се отвори 

патот за изградба на голф-терен во аеродроМ

отворено одбојкарско 
игралиште на песок во аеродроМ



СОРАБОТКАобезбедуваМе финансиска поддршка на:  • кк Мзт    • кк Мзт втор тиМ     • Жкк Мзт     • ракоМетен клуб аеродроМ 
• Женски ракоМетен клуб вардар     • фудбалски клуб аеродроМ      • кик-бокс клуб гладијатор      • општински сојуз на училиштен спорт

го проМовиравМе проектот „интегрирано пливање 
за деЦата со попреченост од основните училишта од 
аеродроМ“ што се одрЖа во спа-Центарот во кулите 

џевахир

Мзт скопје аеродроМ по осМи пат шаМпион на Македонија.
доМинаЦијата продолЖува! честитки аеродроМЦи!



СОРАБОТКА



Општина Аеродром развива меѓуопштинска соработка 
и ја промовира својата одлучност да прерасне во лидер во 
регионот со:

- Елези Хан (Косово) - реализација на ЕУ-проектот за 
меѓугранична соработка; 

- Шенгин (Албанија) - размена на културни вредности;
- Подгорица (Црна Гора) - промоција на едукативни 

проекти; 
- Мостар, Сараево (БиХ)
-  Чаетина - Златибор (Србија) – можности за разработ-

ка на европски проекти за туризам и  рурален развој; 
- Ниш - Палилула (Србија) - збратимени градови со 

мултифункционални заемни активности и неограничени 
можности за идна сестрана соработка;

Отворен центар за кариерен развој во населбата Лисиче што ќе го користат 14 невладини 
организации за реализација на проекти за подобрување на социјалниот, економскиот, култур-
ниот и спортскиот живот на жителите на Општина Аеродром



општините аеродроМ и палилула од ниш се збратиМија 
и отворија нови МоЖности за развој на европскиот пат

Општина Аеродром изготви четириго-
дишна стратегиска платформа за локален 
економски развој 2021-2025 под мотото 
„Аеродром - прва општина со европско 
знаменце“. Со ова Општината се надовр-
зува на стратегиската рамка на Владата 
„Акција 21 – за европски стандарди дома“ 
и со сите регионални движења во рамките  
на Европската Унија.

Финансиска поддршка на Здруже-
нието на пензионери „Солидарност – Аеро-
дром“



ЗАБАВА
И

КУЛТУРА



новогодишно украсување

доделување спонзорство на ну театар коМедија 
– скопје за реализаЦија на седМи Меѓународен 

фестивал на коМедијата „гола Месечина“ којшто 
се реализира на отворена сЦена поставена на 

заграденото фудбалско игралиште покрај 
градинката „сонЦе“ во реонски Центар со бесплатни 

претстави за граѓаните
спонзорство на 

МанифестаЦијата 
илинденски Марш - 
коњички Марш кон 

крушево по 42. пат по 
повод Македонскиот 

наЦионален 
празник илинден 
во организаЦија 

на здруЖението на 
граѓани од горно 

лисиче „илинденски 
Марш 1978“, на кој 

учествуваат коњаниЦи 
на различна возраст

одбелеЖување годишнина од раѓањето на 
Македонскиот револуЦионер јане сандански со 
полоЖување Цвеќе на споМен-обелеЖјето „јане 

сандански“ во истоиМениот парк

руф топ забава со пренос во Живо за 
вреМе на пандеМијата

конЦерт на „прЉаво казалиште“

забава за најМладите по повод 
општинскиот роденден

„бек ту скул вик“ за почеток на школската 
година со настап на светски познатиот 

диџеј пол ван дајк




