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• Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој  
   работен ден од 08:30 до 11:30 часот

• Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот

• Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и  
   петок од 08:30 до 09:30 часот

2 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Над 500 децa учествуваа на 
12-от по ред мини маратон што се 
одржа во паркот  „Авион“. Оваа 
година децата трчаа под мотото 
„Училишта без насилство за се-
кое дете“. Гости на настанот беа 
актуелната светска рекордерка 
во маратон за жени, Пола Редк-
лиф, претставникот на УНИЦЕФ 
во Македонија Бенџамин Перкс 

и претседателката на Советот на 
Општина Аеродром, Ивана Цветко-
вска.

Во трката учествуваа учени-
ци од шесто одделение, кои трчаа 
по кружна патека кај авиончето 
во должина од 500 метри, со иста 
позиција за старт и цел, а настанот 
беше збогатен со музичка про-
грама пред и по завршувањето на 

спортскиот дел. Трката немаше 
натпреварувачки карактер и сите 
учесници добија медали и награди. 

Детскиот мини маратон се 
одржа во организација на Сојузот 
на спортови на Скопје и Сојузот на 
училиштен спорт на Скопје, а под 
покровителство на УНИЦЕФ и во 
рамки на Wizz Air Скопскиот Ма-
ратон.

НАД 500 ДЕЦА ТРЧАА ПОД МОТОТО 
„УЧИЛИШТА БЕЗ НАСИЛСТВО“
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АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

Роденденот на Општина Аеродром 
оваа година беше прославен во паркот 
со авион како целодневна забава заедно 
со голем број граѓани од сите возрасти. 
Роденденската забава имаше хуманита-
рен карактер, така што во соработка со 
Црвениот крст се собираа средства за 
социјално загрозени семејства на тери-
торијата на Општина Аеродром. 

„Се надевам дека хуманоста што 
денеска ја иницираме ќе прерасне во 
традиција и заштитен знак на Општи-
на Аеродром“, изјави градоначалникот 
Златко Марин на централната манифес-
тација.

Исто така, го промовиравме и со-
цијалното претприемништво. За таа цел, 
здруженија од Општина Аеродром што 
работат со ранливи категории Лице в 
лице, Солем, Во мојот свет и Порака ги 
претставија своите производи на повеќе 
локации во паркот.

Програмата ја збогати настапот на 
децата од детските градинки и основните 
училишта со ритмички точки, балет, хип-
хоп настапи, драматургија, соло пеење со 
флејта и народни ора, на кои им се придру-
жија магионичар и улични забавувачи.

Во рамки на организацијата имаше 
и три натпревари во кои учествуваа сите 
основни училишта. За најдобар кошаркар 
беше прогласена Сара Гацевска, за најдо-
бар ликовен уметник е избрана Ана Велја-
новска, а епитетот најдобар поет, односно 
поетеса ѝ беше даден на Миа Шеќероска 
од ΙV2 одделение во ОУ „Блаже Конески“ за 
песната „Растеме со Аеродром“.

Во вечерниот дел од програмата 
настапија професионални бендови и из-
ведувачи од Аеродром како Марко Кума и 
Црни, Бени со Нон Стоп и Златко Ориѓан-
ски. Настанот го отвори квартетот на Ма-
кедонската опера и балет, а заврши со 
музика по избор на Драган Б. Костиќ.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ГО ПРОСЛАВИ 13-ОТ РОДЕНДЕН 

СО ХУМАНИТАРНА ЗАБАВА



Во рамки на прославата на 13-от роденден Општина Аеродром преку социјалните 
мрежи спроведе анкета за избор на најдобар угостителски објект, со цел да го поттикне 
локалниот економски развој.

Во категоријата најдобро кафуле победи „Лонг плеј“, најдобар лаунџ бар е „Гет 
кафе“, а за најдобар ресторан беше избран „Де гама“. 

АНКЕТА ЗА НАЈДОБАР УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ВО АЕРОДРОМ

ДежавуДежаву

Де гама

Гет кафеГет кафе

Лонг плеј

Општината додели и признание на DejaVu Capitol Mall за општествено 
одговорен локал, заради поддршката на хуманитарниот настан.
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Општина Аеродром 
ја пушти во употреба 
веб - апликацијата на 
Географскиот информа-
циски систем (ГИС), што 
ги опфаќа сите важечки 
планови за територијата 
на општината.

Преку овој систем, 
секој може бесплатно да 
изврши увид во тоа како 
е испланиран просторот 
и каде се наоѓа неговиот дом, од-
носно станбена зграда, куќа, дело-
вен простор.

Апликацијата е поврзана ди-
ректно со Агенцијата за катастар 
на недвижности и овозможува 
пристап до информации, како што 

се број на катастарска 
парцела и објекти. Меѓу 
другото, ГИС-от нуди ин-
формации и за сообраќај-
ниците, трговските центри 
и сите поважни објекти.

До апликацијата 
мо же да се пристапи со 
кликнување на линкот по-
ставен на интернет стра-
ницата на Општина Аеро-
дром.

Засега, станува збор за по-
четна верзија на овој систем, кој 
во континуитет ќе се надградува.

Општина Аеродром ќе гради 
нов парк во населбата Мичурин, 
спроти ОУ „Блаже Конески“. Ста-
рите игралишта што се наоѓаат на 
оваа локација во моментов имаат 

оштетени реквизити, урбаната оп-
рема тука е застарена и нефунк-
ционална, а зеленилото запуштено.

Новиот проект ги вклопува 
постојните елементи, односно дет-

ското и спортско игралиште, пате-
ките и дрвјата и предвидува нивна 
целосна обнова, односно поста-
вување нови и дополнителни рек-
визити и урбана опрема. Идејното 
решение максимално ќе ги користи 
постојните зелени површини, а про-
ектирани се и нови зелени површи-
ни и богато хортикултурно уреду-
вање. Овој парк, што ќе се гради по 
долгогодишно барање на жителите 
од овој дел на Аеродром, ќе биде 
прилагоден за сите возрасти.

За потребите на проектот 
се издвоени околу девет милиони 
денари од Буџетот на Општина Ае-
родром. Активностите на терен ќе 
почнат веднаш по изработката на 
основниот проект и добивање одо-
брение за градење.

АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛОСНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ЈУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО

НА МЕСТОТО НА НАПУШТЕНОТО ЗЕЛЕНИЛО 
ВО МИЧУРИН ЌЕ НИКНЕ НОВ ПАРК

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ГЕО-ИНФОРМАЦИСКИОТ 
СИСТЕМ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РЕКОНСТРУИРАНИ „ТОДОР ЧАНГОВ“ 
И „ЃОРЃИ КАПЧЕВ“

Градоначалникот 
на Општина Аеродром, 
Златко Марин, директо-
рот на јавното претприја-
тие за државни патишта, 
Зоран Китанов и претсе-
дателката на Советот на 
Општина Аеродром, Ивана 
Цветковска, на 4.4.2018 
година пред месната за-
едница „Долно Лисиче“ 
одржаа средба со граѓа-
ните на оваа населба во 
врска со реконструкција на реги-
оналниот пат Јурумлери – Драчево 
и други проблеми со кои се соочу-
ваат жителите.

Регионалниот пат во Дол-
но Лисиче е долгогодишен горлив 
проблем за локалното население. 
Директорот на ЈПДП, Китанов, под 
чија надлежност е овој пат, инфор-

мираше дека се обезбе-
дени средства од Светска 
банка за негова целосна 
и темелна реконструк-
ција. Во моментов е во 
тек тендерска процедура 
што ќе трае до крајот на 
јуни годинава, а рекон-
струкцијата ќе почне во 
најбрз можен рок. 

На средбата се 
зборуваше и за санација 
на други локални ули-

ци во Долно Лисиче. Конкретно, 
Општина Аеродром има изработе-
но три проекти за реконструкција 
на улици 2, 4 и 20.

Реконструкцијата на улици-
те „Тодор Чангов“ број 20 и „Ѓорѓи 
Капчев“ број 9 опфати асфалти-
рање на потегот каде што се гра-
деше атмосферска канализација.

Реконструкцијата на улици-
те, кои се протегаат од булеварот 
„Февруарски поход“ до Усјанскиот 
канал, опфаќа промена на целата 
асфалтна конструкција со сана-
ција на пропаднатите места, како 
и промена на тампонскиот слој.

За оваа реконструкција беа 
направени измени на проектната 
документација во тек на град-
ба. Целта беше прилагодување 
на „Новопроектирана улица 9“ 
со „улицата „Тодор Чангов“ број 
20 во однос на овозможување 

пристап до подземна гаража и 
прилагодување на висината на 
рабниците.

Улиците се во вкупна дол-
жина од 1 километар и 240 метри 

и широчина од шест метри. Вкуп-
ната инвестиција за овој проект 
чини речиси 20 милиони денари, 
по половина инвестиција со Град 
Скопје
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АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

ЌЕ СЕ ГРАДИ МОСТ ПРЕКУ ВАРДАР 
ОД ХОТЕЛОТ „РУСИЈА“ ДО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

РАБОТИЛНИЦА ЗА АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
МЛАДИТЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ

ПОЧНА САНАЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ 
И СПОРТСКИТЕ ИГРАЛИШТА

Општина Аеродром ќе ги заменува 
старите со нови метални столбови за јав-
но осветлување, кои сега се наоѓаат во 
дворните места на куќите во населбата 
Лисиче.

Освен замената со нови, столбови-
те кои со години се наоѓаат во приватните 
дворови, ќе бидат поставени на јавна по-
вршина, односно на тротоарите. Станува 
збор за 265 столбови и околу 330 нови 
светилки, за што Општината издвои пет 
милиони денари.

Исто така, Општина Аеродром во 
текот на оваа година планира и осветлу-
вање на трговскиот центар во населбата 
Лисиче.

Градоначалниците на Град 
Скопје и на општините Аеродром и 
Гази Баба, Петре Шилегов, Златко 
Марин и Борис Георгиевски наја-
вија нов инфраструктурен проект 
за изградба на нов коридор со мост 
преку реката Вардар. Новиот мост 
ќе го поврзува булевар АСНОМ 
кај хотелот Русија, преку Вардар, 
низ населбата Ќерамидница, сè до 
раскрсницата кај скопскиот саем.

„Градот Скопје ја почна 
постапката за изградба на кори-
дор за поврзување на Аеродром, 
Гази Баба и Центар. Пробивање-
то на овој сообраќаен коридор ќе 
даде исклучителна развојна ком-
понента на градот и ќе овозможи 
да патуваме побрзо и побезбедно. 
Од Ново Лисиче до саем или од 
Автокоманда до ТЦ „Бисер“ со ав-
томобил ќе се стигнува за само 5 
минути. Времето на движење за 
велосипедистите и пешаците, исто 
така, ќе биде драстично намале-
но“, изјави Шилегов. 

Новиот проект освен нов 
мост преку Вардар во должина од 
120 метри предвидува и проби-
вање на нов и реконструкција на 
стар булевар во вкупна должина од 
2.170 метри, 5 вкрстувања, 6 коло-
возни ленти, велосипедски патеки 
во двете насоки, пешачки патеки и 
дрвореди. Новиот коридор во гра-
дот задолжително ќе биде просле-
ден и со нови автобуски линии на 
јавниот градски превоз. 

Со изградбата на новиот мост 
ќе се намали сообраќајниот метеж 
и ќе се зголеми безбедноста во со-
обраќајот. 

Инаку, Аеродром во момен-
тов е поврзана со Гази Баба со само 
еден мост. 

Проектот, во вредност од 
8 милиони евра, што беше пре-
зентиран е предвиден во ГУП од 
1965-та година, а досега за него 
никој во Градот ја немал изготве-
но основната планска докумен-
тација. Градбата на овој коридор 
со мост предвидено е да биде 
завршена во рок не подолг од 24 
месеци од почетокот на градеж-
ните работи, кои се очекуваат да 
почнат во септември.

Неодамна во просториите 
на Општина Аеродром се одржа 
работилница за активно вклучу-
вање на младите во институциите.

„Локално активно вклучу-
вање на младите во институциите“ 
(ЛАВМИ) е програма, која има за 
цел да ја крене свесноста и зна-
ењето за тоа што е политика, а што 
партија, што е партизираност, а 
што политизација.

ЛАВМИ им овозможи на 
учесниците одлична можност да се 
стекнат со вештини за создавање 
и пишување предлог-проекти, а 
истовремено да стекнат и повеќе 
знаење за процесот на креирање 
политики за млади.

Оваа програма се одвива 
во шест скопски општини: Кисела 
Вода, Карпош, Ѓорче Петров, Аеро-
дром, Гази Баба и Центар. Програ-

мата е поделена во три модули кои 
ќе се спроведат во период од не-
колку недели, а е во организација 
на Институт за економски страте-
гии и меѓународни односи - Охрид 
и Агенција за млади и спорт.

Општина Аеродром ја почна пролетната акција за 
санација на детските и спортските игралишта, како и на 
клупите, кантите и другата урбана опрема на нејзина те-
риторија.

Во акцијата ќе се опфатат сите игралишта, според 
претходно утврден план и динамика. Одржувањето на 
детските игралишта почнува од населбата Мичурин, са-
нацијата на спортските игралишта - од населбата Ново 
Лисиче, а обновувањето на урбаната опрема - од насел-
бата 13 Ноември.

Општина Аеродром за оваа намена од Буџетот из-
двои 4 милиони и 800 илјади денари.
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ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА

ЈА ПОДДРЖАВМЕ ГЛОБАЛНАТА АКЦИЈА
„ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА“

Општина Аеродром ја под-
држа глобалната акција „Часот 
на планетата Земја“ со цел преку 
симболично исклучување на освет-
лувањето во рок од еден час да се 
истакнат сериозните последици од 
климатските промени врз планета-
та Земја.

Затоа на 24 март во периодот 
од 20:30 до 21:30 часот беа исклу-
чени светлата во парковите „Јане 
Сандански“, паркот со авион, пар-
кот со езерата, паркот „Бановина“, 
Паркот на светлината (спроти Мај-
чин дом) и трговскиот центар „Ка-
питол мол“ во Општина Аеродром. 

АКЦИЈА ЗА ЧИСТ АЕРОДРОМ!

СО ЕФИКАСЕН РЕГИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ОТПАД ДО ПОЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Општина Аеродром спрове-
де пролетна еко-акција збогатена 
со едукативна кампања, во чии 
рамки се расчистуваа диви депо-
нии и се уредуваа јавните повр-
шини и парковите, вклучувајќи 
косење трева, собирање гранки и 
шут, како и метење на улиците и 
паркинзите.

Истовремено, инспекциски-
те служби на Општина Аеродром 
почнаа едукативна кампања, пре-
ку која на терен ги информираат 
граѓаните за Законот за јавна чис-
тота и казните кои следуваат за 
негово непочитување. За почеток 
несовесните граѓани што го прекр-
шуваат Законот добиваа само 
опомени и информативни летоци 
со висината на казните за прекр-
шоците.  

Апелираме до граѓаните да 
ја почитуваат средината во која 
живеат и работат, а со цел поди-
гање на еко-свеста кај население-
то. Наша цел е да обезбедиме чис-
ти улици и тревници за граѓаните 
на Општина Аеродром.

Градоначалникот на 
Општина Аеродром, Златко Ма-
рин, присустуваше на работен 
состанок организиран од пре-
миерот на Владата на Републи-
ка Македонија, Зоран Заев и 
министерот за животна средина 
и просторно планирање Садула 
Дураки.

Темата беше презенти-
рање на состојбите и капаци-
тетите на општините во однос 
на управување со отпад во 8-те 
плански региони и дефинирање 
на следните чекори во неговата 
имплементација.

Општина Аеродром ги ис-
полнува сите обврски што ги 
наложува регионалниот систем 

за управување со отпад. Ќе про-
должиме да работиме во насока 
на поефикасна селекција и упра-

вување на отпадот, како и разви-
вање соработка со соодветните 
надлежни институции.

ПРОЛЕТНА ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО АЕРОДРОМ
На целата територија на Општина Аеро-

дром се изврши редовната пролетна дератиза-
ција.

Акцијата опфати околу 3.000 шахти со 
9.000 мамци, вклучувајќи ги и основните учи-
лишта и детските градинки на нејзината терито-
рија.

Дератизацијата на глодачите ја изврши 
Институтот за јавно здравје, Скопје.



1514 ОПШТИНА АЕРОДРОМ мај - јуни 2018  | број 82

ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА

ЗАСАДЕНИ 500 НОВИ ДРВЈА ВО АЕРОДРОМ
Околу 500 дрвја се засаде-

ни на територијата на Општина 
Аеродром во рамки на пролетна-
та акција за зазеленување што 
се спроведе изминатиот период 
во соработка со Град Скопје и ЈП 
„Паркови и зеленило“.

Новите висококвалитетни 
повеќегодишни садници се од ви-
довите јавор, каталпа, јасен, чи-
нар, брест, јапонска цреша, лик-
ви дамбар, декоративна јаболка, 

липа, црвен даб и лириодендрон.
Дрвјата се засадени во 

паркот во близина на последната 
автобуска постојка на линијата 
број 5, покрај булеварите Видое 
Смилевски - Бато, АСНОМ, Србија, 
Јане Сандански, Трета македон-
ска бригада, како и на улицата 
„Васко Карангелевски“.

Околу 60-тина садници се 
засадија и во околината на ули-
ците „Коста Новаковиќ“ и „Ван-

гел Тодоровски“.
Исто така и во дворот на 

основното училиште „Алексан-
дар Македонски“ беа насадени 
50 садници, кои ќе придонесат 
во подобрување на животната 
околина на овој дел од општина-
та. Садниците се од видот дугла-
зија и црн бор, а се донација од 
ЈП „Македонски шуми“, која беше 
доделена на барање на самото 
училиште.
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СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ЗА РОТВАЈЛЕРИ 
ВО ПАРКОТ СО АВИОН

На 21 и 22 април по паркот 
со авион се одржа седмата меѓу-
народна клупска изложба за ра-
сата ротвајлер, на која учествуваа 
излагачи од десетина држави со 93 
пријавени кучиња.

Целта на оваа манифеста-

ција и местото на одржување е по-
пуларизација и заштита на расата 
ротвајлер, како и потврда дека не 
постојат лоши кучиња туку лоши 
и неодговорни сопственици. Исто 
така, ова беше можност граѓани-
те преку непосреден контакт да се 

уверат во мирољубивоста и племе-
нитоста на оваа раса, велат од Ма-
кедонскиот ротвајлер клуб, кои беа 
организатори на изложбата.

Инаку, судии на изложбата 
беа Никола Парини од Италија и 
Срѓан Кнежевиќ од Србија.

ПРОБЛЕМОТ СО БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЌЕ СЕ 
РЕШАВА ЗАЕДНО СО ГРАЃАНСКИТЕ АКТИВИСТИ

Општина Аеродром вос-
постави соработка со ЈП „Кому-
нална хигиена“ во насока на гра-
дење ефикасен механизам за 
справување со бездомните кучиња.
На неодамнешната средба на градо-
началникот на Општина Аеродром, 
Златко Марин со директорот на ЈП „Ко-
мунална хигиена“, Абдусамед Шабани, 
беше договорено да се формализира 
оваа соработка со меморандум, со кој 
ќе се прецизираат одговорностите на 
сите засегнати страни.

Имено, изминатиот период се 

воспостави комуникација со граѓан-
ски активисти кои би биле заинтереси-
рани на волонтерска 
основа да се вклучат 
во координирани ак-
ции за собирање на 
бездомните кучиња 
заедно со институци-
ите. На овој начин ќе 
се гарантира хуман 
третман на животни-
те, а истовремено ќе 
се олесни лоцирање-
то на бездомните ку-

чиња за кои е потребна кастрација и 
стерилизација. Дополнително, волон-
терите преку социјалните мрежи ќе 
можат да помогнат во процесот на 
вдомување, а ќе им биде обезбеден 
пристап до кучињата за кои се одго-
ворни.

Здруженијата за заштита на 
животните, исто така, се понудија да 
обезбедат донација за опремување 
на 7 боксови, кои би биле наменети за 
кучињата заловени на територија на 
Општина Аеродром. 

Општина Аеродром ќе гради 
паркови за миленичиња. Во тек е из-
работка на проект за парк за миле-
ничиња, по што ќе се распише оглас 
за избор на фирма за изведба на три 
паркови за миленичиња на терито-
ријата на општината.

ТРИ НОВИ ПАРКОВИ ЗА МИЛЕНИЧИЊА ВО АЕРОДРОМ
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Основците од ОУ „Ѓорѓија Пулев-
ски“ со пригодна програма под мотото 
„Нашата драгоценост - водата“ го одбе-
лежаа Светскиот ден на водите 22 Март.

Во рамки на проектот се одржа 
презентација за важноста на водата и 

совети како таа да се штеди, по што уче-
ниците твореа преку изработки на фигури 
и цртежи на истата тема, како и поезија, 
додека дел од нив настапија со пригодни 
песнички, рецитали и изведба на музички 
точки.

Целта на овој проект е да се крене 
свеста на најмладите за заштита и рацио-
нално користење на водата.

На настанот присуствуваше се-
кретарот на Општина Аеродром, Пламен-
ка Бојчева, како и директорот на учи-
лиштето, Александар Филипчев. Инаку, 

одбележувањето на Денот на водата, го 
организираше асоцијацијата за едука-
ција, спорт, култура и здравје Едико плус 
со поддршка на Општина Аеродром, Град 
Скопје и јавното претпријатие „Водовод и 
канализација“.

Основците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ 
го одбележаа Светскиот ден на водата

Општина Аеродром домаќин на 5 држави учеснички во Еразмус+

ДА ЈА ОБОИМЕ ИДНИНАТА!

Општина Аеродром беше домаќин 
на 19 учесници од 5 држави во рамки на 
реализација и спроведување на актив-
ности на проектот Еразмус+ под наслов 

„Да ја обоиме иднината!“.
Организатор на петтиот состанок 

во рамки Еразмус+ КА219 проектот е 
основното училиште „Лазо Ангеловски“, 
од каде на гостите-партнери од Турција, 
Романија, Италија, Австрија и Бугарија им 
ги претставија досегашните реализирани 
активности.

Целта на овој проект е да се соз-
дадат нови подобрени методи во учење-
то на уметноста и да се идентификуваат 
иновативни пристапи, за негова полесна 

примена во секојдневниот живот.
Проектот се реализира во пери-

одот од септември 2016 година до август 
2018 година, а училиште-координатор е 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu од Ан-
кара, Турција.

Општина Аеродром и во иднина ќе 
продолжи да поттикнува и да поддржува 
слични проекти, кои ќе помогнат за по-
добрување на образовниот процес и ќе го 
зголемат самото учество на наставниците 
и учениците во неговото креирање.

Основците од „Љубен Лапе“ 
се наредија со медали

Учениците од ООУ „Љубен Лапе“ 
изминатиов период постигнаа високи ре-
зултати на повеќе различни натпревари 
што придонесуваат да се надгради знаење-
то стекнато на училиште. Така, во областа 
на природните науки Марин Ивчевски од 
VI одделение го освои првото место со 93 
бодови, најмногу во Општина Аеродром, а 
Јана Матевска од IX одделение со 99 бодо-
ви во областа на биологијата. Во областа на 
народна техника, пак, на државниот нат-

превар во конструкторство Јована Дими-
трова освои златен медал, а во електроника 
- Илина Димитровска освои бронзен медал. 
Бронзен медал освои и Леонардо Змајшек 
за кино-видеотехника, додека во областа 
на агротехниката Мартин Манасиевски-Си-
миќ освои златен медал. На регионалниот 
натпревар по физика на прво место беше 
Благоја Јовчев, на второ - Филип Марковиќ 
и Ангела Настовска.

ЛИКОВЕН ХЕПЕНИНГ НА ТЕМА 
„МОЈАТА ПОРАКА ДО ЕВРОПА“

На 25.4.2018 година во ТЦ 
„Капитол мол“ се одржа ликовен 
хепенинг на кој децата од детските 
градинки и учениците од основни-
те училишта цртаа на тема: „Моја-
та порака до Европа“, во орга-
низација на Општина Аеродром, 
Европското движење во Републи-
ка Македонија и Европската деле-

гација во Република Македонија 
по повод прославата на 9-ти Мај, 
Денот на Европа.

За најдобра ликовна творба 
во категоријата од предучилиш-
на возраст е избран цртежот на 
КАТИНА АГОВСКА од градинката 
„Буба Мара“ објект „Пчелка 2“.

Во категоријата од одделен-

ска настава за најдобар е избран 
цртежот на МИА КАРАЏОВСКИ од 
Vв од ООУ „Блаже Конески“.

Деветтоодделенката МО-
НИКА СТОЈКОВСКА од IХБ од ООУ 
„Браќа Миладиновци“ е избрана за 
најдобра во категоријата од пред-
метна настава.

Победниците добија парич-
на награда во висина од 1.500 
денари, а сите учесници спинери, 
маички и сликовници со содржини 
што младат популација ќе ја при-
ближи кон европските вредности, 
што всушност беше цел на ликов-
ниот хепенинг, се разбира покрај 
развивањето на детската уметнич-
ка креативност и инвентивност.

Цртежите од ликовниот кон-
курс, како и наградените творби, 
ќе бидат изложени во трговскиот 
центар „Капитол мол“ до 9 мај.

МОНИКА СТОЈКОВСКА МИА КАРАЏОВСКИ

КАТИНА АГОВСКА 
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Градоначалникот на Општина Ае-
родром, Златко Марин и в.д. директорот 
на Националната установа Театар Коме-
дија, Сашо Ристовски, потпишаа Договор 
за спонзорство на Меѓународниот летен 
фестивал на комедијата „Гола месечина“, 
кој годинава од 18 до 24 јуни ќе се одржи 
по петти пат. 

Општина Аеродром за организи-
рање на овој фестивал што се одржува на 
отворено ќе додели финансиски средства 
во износ од еден милион денари, а исто 
така и логистички ќе ја поддржи манифес-

тацијата. Сметаме дека „Гола месечина“ 
ќе придонесе за збогатување на култур-

ниот живот во општината и ќе ги анимира 
граѓаните во текот на летниот период. 

Меѓународниот фестивал годинава ќе се одржи од 18 до 24 јуни по петти пат 

ЖИВОТЖИВОТ

Општина Аеродром додели 
810 решенија за еднократна па-
рична помош за новороденчиња 
на нејзината територија. За оваа 
намена се издвоени над 4 милиони 
денари од општинскиот Буџет.

Бројот на машки и женски 
деца родени во Аеродром во 2017 
година е речиси идентичен, а расте 
бројот и на родени близначиња. 

Проектот еднократна па-
рична помош на секое семејство 

со новороденче во Општина Ае-
родром продолжува и во 2018 
година. Надоместокот е во виси-
на од 5.000 денари. Еднократната 
парична помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од 
страна на семејствата во Општина 
Аеродром со уредно приложена 
документација, која ќе го потвр-
ди раѓањето на новиот член во 
семејството и живеалиштето на 
подрачјето на Општина Аеродром. 

Барањето е достапно на следниот 
линк

Општина Аеродром на сите 
семејства им го честита новиот 
член во семејството. „Најмлади-
те остануваат во фокус на нашето 
внимание. И понатаму сме отво-
рени за секој проект што значи 
подобрување на нивниот живот“ 
– изјави градоначалникот Златко 
Марин.

http://aerodrom.gov.mk/dokumenti/formulari.

ДОДЕЛЕНИ 810 РЕШЕНИЈА ЗА ЕДНОКРАТНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО ЕДЕН МИЛИОН ДЕНАРИ 
ПОДДРШКА ЗА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Донираме 30 илјади денари во Женскиот 
фонд за жртви на насилство

Општина Аеродром ќе донира 30 
илјади денари во Женскиот фонд наменет за 
жртви на насилство, кои сакаат да ја напуш-
тат насилната средина.

Акцијата за собирање средства е ор-
ганизирана од Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство на 
ниво на целата држава по повод Денот на 
жената – 8-ми Март, кој во себе носи своја 
симболика и е синоним за борбата за права-
та на жените.

Главната цел на оваа акција е да го 
сврти вниманието кон семејното насилство и 

да ја поткрене јавната свест за ова прашање. 
Првичната помош вклучува храна, облека и 
медицинска документација за жените, кои 
ги напуштаат насилните средини. Меѓу дру-

гото за нив се обезбедуваат извештаи од 
специјалисти и помош за ангажирање ад-
вокат до моментот на добивање бесплатна 
правна помош.

На неодамнешната средба со министерката 
за труд и социјална политика Мила Царовска, градо-
началникот на Град Скопје, Петре Шилегов и претста-
вници на Националната мрежа против насилство врз 
жените и семејното насилство, градоначалникот на 
Општина Аеродром разговараше за можностите за 
отворање регионални советувалишни центри за се-
мејно насилство и други мерки за заштита на жените 
и децата.

Воведуваме мерки за заштита на жените и 
децата - жртви на насилство
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ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ

Во денешно време на брз начин на живот создаваме навики што можат да му наштетат на нашето 
здравје, особено ако се комбинирани со стрес, недоволно вежбање, нездрава исхрана и грижи. Обидете се со 
некои од следните навики да се вратите на здравиот начин на живот.

 » Пијте многу вода!
Дневно треба да се пие нај-

малку 8 чаши вода, но истовре-
мено треба да се избегнува пи-
ење нешто друго - заборавете на 
соковите, пијте само вода, чај без 
шеќер и од време на време свежо 
исцеден сок.

 » Јадете три оброци дневно!
Доколку сте навистина зафа-

тени, тогаш најверојатно немате 
доволно време да јадете редовно 
што значи дека по цел ден јаде-
те кроасани, грицки и чоколади. 
Престанете да си го правите тоа 
себеси. Не само што ќе се здебе-
лите, ваквиот начин на исхрана ќе 
ви го уништи метаболизмот и ќе ви 
предизвика сериозни здравствени 
проблеми.

 » Гледајте што јадете!
Не се работи секогаш за количината на храна што ја 

внесувате и времето во кое јадете – најчесто проблемот е во 
тоа што јадете. Обидете се да ги избегнувате вештачките со-

стојки, односно јадете што е можно повеќе до-
машна и свежо подготвена храна. Во моментов 
шејковите се навистина многу популарни – под-
готвувајте ги сами со блендер.

НАЈЗДРАВИТЕ НАВИКИ НА СВЕТОТ
 » Благото нека ви биде награда, а не навика!

Дали имате навика секој ден по ручекот или навечер до-
дека гледате телевизија да јадете нешто благо? Доколку е така, 
веднаш ослободете се од оваа навика. Намалете ја количината 
на шеќер што ја внесувате – благото нека ви биде награда. Пр-
вите неколку дена ќе бидат многу тешки, но потрудете се да ги 
поминете и резултатите ќе бидат очигледни.

 » Шетајте секој ден!
Доколку немате доволно време за вежбање, од-

војте барем 30 минути за прошетка во вашиот дневен 
распоред. Пешачете до работа, за време на паузата или 
до продавница. Употребата на вашите нозе како превозно 
средство не само што е многу здраво, туку е и навистина 
евтино. Внимавајте само дали имате удобни обувки.

 » Одморете се убаво!
Сонот е еден од најважните аспекти од здра-

вјето, а истовремено и најпотценетиот. Кога сте 
премногу зафатени најчесто го кратите времето 
за спиење што е навистина многу погрешна одлу-
ка. Редовниот сон ќе ве одржува здрави, среќни и 
активни. Сепак, доколку нешто ви прави проблеми 
во спиењето, тогаш обрнете внимание на душекот 
што го користите и дали тој ви нуди квалитетен и 
здрав сон.

 » Смејте се што е можно повеќе!
Можеби ви звучи чудно, но смеењето е еден 

од најдобрите лекови. Позитивниот став кон работи-
те е многу важен – дури и кога работите не се од-
виваат онака како што планираме. Најдете нешто 
позитивно во сè што ви се случува и вашиот живот 
ќе стане многу подобар, поздрав и посреќен.
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СТИЛСТИЛ

За да одгледате зеленчуци 
во саксија, треба да почитувате од-
редени правила, и резултатот нема 
да изостане. Ова се неколку идеи, 
кои ќе ви помогнат како најчесто 
среќаваните зеленчуци може да 
бидат одгледувани во домашни ус-
лови.

Здравата исхрана станува сè 
помодерна, па затоа интересот за 
одгледување зеленчук во градски 
услови се зголемува секој ден. На 
пазарот излегуваат нови сорти кои 
се создадени токму за таа цел. Так-
ви се ситноплодните растенија кои 
не бараат многу простор.

Во зависност од зеленчу-
кот што сте го избрале, ви требаат 
и различни по форма и големина 
саксии. Задолжително направете 
им дупки за наводнување и ставе-
те на дното неколку камчиња, за да 
ја избегнете опасноста од прего-
лемо количество вода. Зеленчукот 
има потреба од редовно полевање, 

посебно оние чиј корен се разви-
ва многу брзо. Затоа одржувајте 
ја почвата влажна и не дозволу-
вајте таа да се исуши. Повремено 
поткопнувајте ја и додавајте во неа 
дохрана и ѓубриво. 

Ставете ја саксијата со зе-
ленчук на светло место, внимавајте 
на штетниците, бидејќи зеленчукот 

е вкусно мени и за нив. Ако случај-
но ги забележите, измијте го рас-
тението со раствор од вода и сапун 
или користете препарат за таа на-
мена што ќе го најдете во земјодел-
ските аптеки. Ова се некои вкусни 
видови зеленчук, кои може да ги 
одгледате на балкон:

 » Шери домати
Шери доматите во саксија 

придонесуваат за колоритот на ва-
шата градина, но се малку капри-
циозни растенија, кои бараат вни-
мание. Може да си купите расад, а 
ако ги посеете сами, очекувајте ре-
зултати за еден месец. Ако сакате да 
им се радувате до доцна есен, треба 
да ги насадите најдоцна до 10 јуни. 
Шери доматите бараат добра почва 
и редовно полевање. Затоа ставајте 
им вода на секои два дена. Во случај 
доматите да натежнат, најдете некој 
потпирач на кој ќе ги прицврстите.

 » Лути пиперчиња
Лутите пиперчиња луѓето 

најчесто ги одгледуваат во саксии. 
Тие се лесни за одржување, па 
дури и да не сте некој голем гра-
динар, ќе им се радувате и зиме. 
Не заземаат голем простор, со 
оглед дека и не растат многу. Лу-
тите пиперки сакаат светли места 
и влажна почва. Исто така, сакаат 
и редовно да ги потхранувате со 
вештачки ѓубрива. Се тврди дека 
овој зеленчук ги штити и соседни-
те растенија од штетници. 

ЗДРАВЈЕ ВО САКСИЈА
Се зголемува интересот за одгледување зеленчук во градски услови  » 'Рдокви

'Рдоквите се задолжите-
лен дел од секоја свежа салата. 
Освен тоа, тие се и еден од оми-
лените зеленчуци на децата. То-
кму нив може без проблем да ги 
одгледувате и дома. 'Рдоквите не 
бараат некое внимание и грижа. 
Тие сакаат студени светла, но се 
радуваат и на светлината. За овој 
зеленчук нема потреба од големи 
саксии. Насадете ги 'рдоквите на 
длабочина од 2 см. Кога ќе ѕирнат 
од под почвата, ставете ги на сту-
дено и набљудувајте почвата да не 
остане сува.

 »  Спанаќ
Треба да знаете дека ако се 

зафатите со одгледување спанаќ 
во саксија, основната цел нема 
да ви биде богата реколта туку 
повеќе забавен експеримент и 
задоволство да имате и малку од 
овој полезен зеленчук никнат во 
домашни услови. Спанаќот, исто 
така, не бара голема саксија, иако 
расте многу брзо. Не сака топло и 
претпочита повлажна почва. 

 » Кромид и лук
Лукот може да 

го одгледуваат и најне-
вештите градинари. За 
него не ви треба ниту спе-
цијална саксија. Потопете 
го долниот дел од една 
главица кромид или лук 
во чаша со вода, додека 
зеленчукот не добие дол-
ги зелени перки. Држете 
го на топло и светло и би-
дете сигурни дека ќе има-
те успех во родот.
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    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

СОСЕТКИ
Сосетката 'и вика на Трпана:

- Сосетке, абе детето многу ви се дере!

А, Трпана 'и враќа:

- А, што да правам? Да го ставам на 
вибрации?

Човекот се бори посилно за своите 
интереси, отколку за своите права.

Наполеон
Kога те кудат не прашувај зошто, туку кој! Кога 
те фалат не прашувај кој, туку зошто!

Мирослав Доленц Дравски
Мудрите луѓе зборуваат бидејќи имаат што 
да кажат, а глупавите бидејќи мораат да 
кажат нешто.

Платон
Не расипувај го тоа што го имаш со 
посакување на тоа што го немаш! Тоа 
што сега го имаш, некогаш било меѓу 
нештата, за кои порано само си можел да 
се надеваш

Епикур

СЕ БАРА!
ЕДЕН ЕЛЕКТРИЧАР, ДА НАПРАВИ СПОЈ МЕЃУ ЛУЃЕТО,
ЕДЕН ОПТИЧАР, ДА ГО ПРОМЕНИ ПОГЛЕДОТ НА СВЕТОТ
ЕДЕН УМЕТНИК, ДА НИ НАЦРТА НАСМЕВКА НА ЛИЦЕТО,
ЕДЕН ЅИДАР, ДА ИЗГРАДИ ЅИД НА МИРОТ,
ЕДЕН ГРАДИНАР, ДА ЗАСАДИ ПОЗИТИВНИ МИСЛИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ.
И ЕДЕН ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА ДА Н 'E НАУЧИ ДА СМЕТАМЕ ЕДНИ НА ДРУГИ.

„Жена ми се вика Борис“ е со-
времена фарса, дело на Рафи Шарт, 
еден од најпознатите современи 
француски комедиографи, чии тек-
стови доживуваат успех на театар-
ските сцени насекаде низ светот. 
Познат по своите прецизни заплети, 
тој е еден од легитимните наследни-
ци на Жорж Фејдо. Неговиот луци-
ден драматуршки набој лесно ко-
муницира со публиката, а ликовите 
од неговите комедии се одраз на 
нашиот секојдневен живот, кој по-
некогаш е зачинет со забавни „љу-
бовни“ заплети. Комедијата „Жена 
ми се вика Борис“, што можете да 
ја видите во Театар Комедија, е со 
оригинален назив „Жена ми се вика 
Морис“ и е позната и по успешната 
филмска екранизација во Франција.

„Жена ми се вика Борис“ ги ре-
видира моралните кодекси на од-
несување, а дејството во пиесата е 
адаптирано и локализирано во ма-
кедонски контекст, каде што ќе го 
препознаете менталитетот и стере-

отипите на современото живеење 
на семејствата на некои „наши“ 
политичари и бизнисмени. Прељу-
бата, лагата, интригата и страста 

се вонвременски теми, врз кои се 
градат заплетите во оваа комедија 
и ќе ве држат со широка насмевка 
во текот на целата претстава.

Почитувана аеродромска публи-
ко, повелете во Театар Комедија, ве 
очекуваме со една современа хит-
претстава со калабалак од заплети, 
замена на идентитети и мноштво 
луди ситуации, кои се одвиваат со 
неверојатна брзина. Во претставата 
ќе ги видите актерите: Сашо Рис-
товски, Роберт Ристов, Мими По-
повска – Ристов, Ева Скендеровска, 
Жаклина Петровска, Столе Мицов и 
Александар Михајловски. 

Претставата е во режија на ус-
пешниот режисер на хит-комедии 
Синиша Евтимов, кој е режисер и 
на преставите „Вардарски пастуви“ 
и „Стјуардеси“, кои веќе неколку 
сезони се дел од репертоарот на Те-
атар Комедија. Сценографијата е на 
Орхан Ќамилов, а костимографијата 
на Александар Ношпал.

Повеќе детали за оваа, но и за 
другите претстави од репертоарот 
на Театар Комедија, може да погле-
днете на веб-страницата: 

www.teatarkomedija.mk

ТЕАТАР КОМЕДИЈА 

„ЖЕНА МИ СЕ ВИКА БОРИС“ 
– УШТЕ ЕДНА ХИТ-КОМЕДИЈА

Прељубата, лагата, интригата и страста се вонвременски теми, врз кои се градат заплетите во 
оваа комедија и ќе ве држат со широка насмевка во текот на целата претстава



ЗА ДОЛ ЖИ ТЕЛ НО! 

ПОК РАЈ ФО ТОГ РА ФИ ЈА ТА, 
ТРЕ БА ДА СЕ НА ВЕ ДЕ

НАС ЛО ВОТ, ЛО КА ЦИ ЈА ТА И 
И МЕ ТО НА АВ ТО РОТ.

Дра ги чи та те ли,  Оп шти на А е род ром 
од по о дам на Ви ну ди мож ност на о ви е 
стра ни ци од вес ни кот да го по ка же те 
сво јот кре а ти вен дух прет во рен во Ва-
ши фо тог ра фи и. Ток му о вој прос тор од 
вес ни кот е пос ве тен на си те тие што 
са ка ат и у ме ат да фо тог ра фи ра ат или, 
пак, по се ду ва ат прек рас ни фо тог ра фи и. 
При фат ли ви се фо тог ра фи и те со кои ќе 
ја прет ста ви те Оп шти на А е род ром, при-
ро да, пеј за жи, фо тог ра фи и од Вас сли-
ка ни во неа, од Ва ши те нај слат ки, на јот-
ка че ни и нај среќ ни деца, ми ле ни чи ња, 
о ни е кои Ви ја сме ат ду ша та, ед нос тав-
но, сè што мис ли те де ка е ин те рес но и 
зас лу жу ва мес то во о вој вес ник. 

Ста ри те фо тог ра фи и од Оп шти на  А е-
род ром ќе би дат об ја ве ни  со по себ но 
за до вол ство!    Фо тог ра фи и те мо же те да 
ги ис пра ќа те  на е лек трон ска та ад ре са 
на вес ни кот:  

ves nik@a e rod rom.gov.mk

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Зраци вo парк Бановина - 
Анџела Брајановска

Зајдисонце пред Велигден - Нино Димевски

Чувар на куќата - Леа Јанковска

Кога природата се среќава со бетонот -  Николина Спасеска

Пролетта во мојот дом - Иван Путица

Глуварче - Ангела Зимбакова

Украсно дрво во Аеродром - Здравко Тодоров

И најмалите знаат да уживаат во 
весникот на Општина Аеродром - 

Билјана Трајановска
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МЗ Долно Лисиче  .... 075/316 521, 2792 072

Амбуланти  
Јане Сандански  ................................. 2463 277
Лисиче ................................................ 2440 810 
Пелагонија  ........................................ 2460 478

ОПШТИНА АЕРОДРОМ  
Централа  ............................................... 2400 970  
Пријавница  ............................................ 2401 511 
Контакт со граѓани  .............................. 2401 555  
Локален економски развој  ................ 2401 542  
Правна служба  ..................................... 2401 556  
Човечки ресурси  .................................. 2401 538  
Урбанистички планови  ....................... 2401 529  
Осветлување  ......................................... 2401 533 
Комунална инспекција  ....................... 2401 521 
Градежна инспекција  ......................... 2401 521  
Инспекција за домување  .................... 2401 521
Инспекција за животна средина  ...... 2401 521 
Финансии  ............................................... 2401 513  
Буџет  ...................................................... 2401 536  
Сметководство  ..................................... 2401 535  
Даноци, такси и други приходи  ......... 2401 537 
Данок на имот  ...................................... 2401 553
Јавни набавки  ....................................... 2401 548 
Образование и култура  ....................... 2401 517  
ИТ ............................................................. 2401 530  
Социјална заштита  ............................... 2401 518 
Архива урбанизам  ............................... 2401 525
Совет на Општина Аеродром .............. 2401 512
Инспекција ............................................. 2401 522
Животна средина ................................. 2401 552 
Урбанизам  ............................................. 2401 528

2401 529
2401 545  

Комунално одделение  ........................ 2401 532 
2401 534 
2401 540

Јавно осветлување 
ЕВН .......................................................... 3205 000       
KOД  ..........................................................2672 196 

Јавни претпријатија
ЈП „Водовод и канализација“  ............. 3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“ ..................... 2464 272 
JП „Комунална хигиена“ ...................... 3216 644

Оџачарски услуги  ................................ 2440 293
Кабаст отпад  ...................................  0800 222 33

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:  

080052222

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   
БАРАЊА ЗА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА НОВОРОДЕНЧЕ 

ДО 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

Почитувани,
сакам да прашам за еднократната парична помош за новороденче дали по породувањето има рок, 
во кој треба да поднесеме барање или може кога било во текот на 2018 година?

Со почит, 
И. А.

Почитувани,
рокот за поднесување барање за еднократен паричен надомест за новороденче родено во 2018 
година е најдоцна до 31 март 2019 година.

Со почит,
Општина Аеродром

ОД 20 МАЈ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

Традиционалниот турнир во мал фудбал „Скопје 
2018“ годинава ќе се одржи по седми пат во спортски-
от центар „Ново Лисиче“ со почеток на 20 мај.

Пријавувањето на екипите почна на 25 април, но 
бројот на учесници е строго ограничен. Подетални ин-

формации може да се добијат на официјалната страница 
на фејсбук или на контакт телефонот 072/ 213 963.

Оваа година турнирот ќе го организира здружение-
то КБС 2012, а Општина Аеродром е генерален покрови-
тел. Наградниот фонд ќе изнесува 300.000 денари.




