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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

ТРИНАЕСЕТ ГОДИНИ СО 
„АЕРОДРОМ”

Почитувани читатели,
Пред точно 13 години, по-

точно во јуни 2006 година, Општи-
на Аеродром го објави првиот број 
на весникот „АЕРОДРОМ“.

Оттогаш, секое семејство 
во Општина Аеродром на врата 
добива бесплатен примерок од 
општинскиот весник, кој со текот 
на времето стана препознатлив 
за жителите на Аеродром. „АЕРО-
ДРОМ“ стана мост меѓу граѓаните 
и локалната власт.

Имено, целта на весникот 
„АЕРОДРОМ“ беше и остана преку 
своите содржини да ја доближи 
Општината до вас граѓаните и до 
вашите потреби, да ви ја стави на 
увид својата работа, но и да се 
обидеме со ваша помош интерак-
тивно преку отворените рубрики 
со вашите предлози, сугестии, 

пофалби и критики заеднички да 
креираме подобри услови за жи-
вот и Аеродром да го направиме 
подобро место за живеење.

Весникот на почетокот из-
легуваше еднаш месечно на 24 
страници, а од 2009 година почна 
да се печати на секои два месеци, 
но со зголемен број страници. На 
овие 32 страници читателите има-
ат можност да прочитаат не само 
за активностите на Општината, 
туку и текстови од различни обла-
сти интересни за секоја возраст и 
сечиј вкус. 

Весникот „АЕРОДРОМ“, исто 
така, може да се прочита во елек-
тронска верзија на општинската 
интернет страница 
aerodrom.gov.mk, поточно на линкот 
aerodrom.gov.mk/vesnik/vesnik.
Дополнително ве известуваме 

дека ова е последниот број на 
весникот што ќе го добиете во 
оваа форма. Во следниот период 
ќе продолжиме да работиме на 
освежување на форматот и кре-
ирање нова форма на комуника-
ција. Наша цел е да ги подобриме 
стандардите и содржините и во 
нивното уредување да ве вклучи-
ме вас - граѓаните на оваа општи-
на. 

Ве охрабруваме и понатаму 
да ни возвраќате со свои писма 
до Редакцијата, коментари, за-
белешки, предлози и идеи, зашто 
ние настојуваме да останеме ваш 
„урбан“ сервис.

Со почит,
Редакција на весникот 

„АЕРОДРОМ“
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Општина Аеродром за првпат оваа годи-
на доделува по 3.500 денари за секој првоод-
деленец. За оваа цел, општината има издвоено 
2.800.000 денари од сопствениот Буџет. 

„Целта на овој проект е да се олеснат тро-
шоците на родителите за новиот ученик во 
семејството. На овој начин ги враќаме парите 
назад кај граѓаните, овозможуваме пријатен 
почеток на првата учебна година и подобри 
услови во образовниот процес за секое дете“, 
изјави градоначалникот на Општина Аеро-
дром, Златко Марин.

Од 20.6.2018 година родителите на сите пр-
вачиња запишани во едно од училиштата на 
територијата на Општината можат да поднесат 
барање за еднократната парична помош нај-
доцна до 31.8.2018 година.

Образецот за барањето за доделување 
еднократна парична помош на семејствата 
со прваче во учебната 2018/2019 година на 
подрачјето на Општина Аеродром може да 
се подигне во Општината или да се симне 
од општинската интернет страница (www.
aerodrom.gov.mk) во менито за формулари 
или, пак, директно преку линкот 
(http://aerodrom.gov.mk/dokumenti/formulari).

Барањата можат да се поднесат во 
Општина Аеродром секој работен ден од 
09:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19, 
а исплатата на паричните средства е пред-
видена околу почетокот на учебната година.

Во прилог на барањето потребно е да се 
достават следните документи, кои треба да се 
оригинал, на увид, а не копија:

1. Потврда за запишан ученик во прво 
одделение во учебната 2018/2019 година за-
верена од основно училиште од територијата 
на Општина Аеродром

2. Оригинал извод од матичната книга на 
венчаните (за родителите/старателите на пр-
вачето) на увид

3. Оригинал извод од матичната книга на 
родените (за првачето) на увид 

4. Важечки лични карти од двајцата ро-
дители, за идентификација од која се видни 
податоците за живеалиштето во Општина Ае-
родром на увид

5. Tрансакциска сметка од примателот на 
паричната помош (на еден од родителите/ста-
рателите) на увид

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ДОДЕЛУВА ПО 3.500 ДЕНАРИ 
ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ



ДОДЕЛЕНИ 7 НАГРАДИ НА 
„ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Петти Меѓународен фестивал на комедијата под отворено небо

Од 18-ти до 23-ти јуни под 
отворено небо на сцената поставе-
на во Спортскиот центар „Ново Ли-
сиче“ се одржа петтиот Меѓунаро-
ден фестивал на комедијата „Гола 
месечина“, во организација на Теа-
тар Комедија и Општина Аеродром.

На фестивалот беа претста-
вени 8 претстави од Македонија и 
земјите од регионот, од кои една 
стендап-комедија на Марјан Ѓе-
орѓиевски, една детска претстава 
„Тоби“ на Театарот за деца и мла-
динци од Скопје и 6 комедии, кои се 
натпреваруваа за награда. 

Наградата Гран при за најдо-
бра претстава  ја доби „Једваносим-
собоакаломистобо“ на сараевскиот 
воен театар САРТР. Режисерот на 
истата претстава Алеш Курт ја доби 
наградата за најдобра режија.

Наградата за најдобра маш-

ка улога му се додели на Фаик 
Mефаилоски за ликот на Ерџан во 
претставата „Синиот портокал“ на 
велешкиот театар „Џинот“, а за 
најдобра женска улога на Сања 
Крстовиќ за ликот на Живка во 
претставата „Госпоѓа министерка“ 
на Народниот театар од Ниш.

Награда за најдобра епизод-
на улога ѝ беше доделена на  Анета 
Томашевиќ за улогата госпоѓа По-
тер во претставата „Kидај из моје 
кухиње“ на шабачкиот театар.

Оваа година за првпат беа 
доделени и награди за костимогра-
фија, која ја доби Елена Дончева 
за претставата „Дванаесетта ноќ 
(спроти Водици)“ на народниот те-
атар „Антон Панов“ од Струмица и 
за млад актер, која ја добија Ефтим 
Трајчев Ѓаурски од народниот теа-
тар од Штип за улогата во претста-

вата „Умри машки“ и на Давор Сабо 
од сараевскиот воен театар „САРТР“ 
за улогите во претставата „Једвано-
симсобоакаломистобо“.

Изборот на победниците го 
направи меѓународна тричлена 
жири-комисија во состав Иван Лео 
Лемо како претседател, Магдалена 
Ризова Черних и Љупчо Петрушев-
ски како членови.

Општина Аеродром за орга-
низирање на овој фестивал додели 
финансиски средства во износ од 
еден милион денари, а исто така и 
логистички ја поддржа манифеста-
цијата. И оваа година „Гола месе-
чина“ успешно придонесе за збо-
гатување на културниот живот во 
општината и ги анимираше граѓа-
ните во текот на летниот период, 
кои покажаа огромен интерес за 
претставите. 

Дванаесеттата ноќ спроти водици Једваносимсобоакаломистобо

Госпоѓа министерка Кидај из моје кухиње

Стендап со Марјан Ѓорѓиевски

Умри машки Тоби

Од доделувањето 
на наградите

Од доделувањето 
на наградите

Од доделувањето 
на наградите
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Неодамна беа поставени легна-
ти полицајци пред основните училишта 
„Блаже Конески“ и „Александар Маке-
донски“ и клонот „Сонце“ на детската гра-
динка „Буба Мара“ во Реонски центар за 
поголема безбедност на учениците, како 
и на другите учесници во сообраќајот. 
Освен легнатите полицајци поставени 
се и сообраќајни знаци за предупреду-
вање, односно улицата пред училиштето 
е целосно обележена со вертикална и хо-
ризонтална сообраќајна сигнализација.

Во претстојниот период ќе се по-
ставува вертикална и хоризонтална сиг-
нализација и пред основното училиште 
„Браќа Миладиновци“ во населбата Ос-
трово.

Општина Аеродром за овој проект 
од својот Буџет издвои околу милион де-
нари.

АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

САНАЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ И СПОРТСКИТЕ ИГРАЛИШТА ПОСТАВЕНА НОВА СООБРАЌАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА ПРЕД ДВЕ УЧИЛИШТА

Општина Аеродром на 2.5.2018 година ја почна пролетната 
акција за санација на детските и спортските игралишта, како и на 
клупите, кантите и другата урбана опрема на нејзина територија.

Во акцијата се опфатени сите игралишта, според прет-
ходно утврден план и динамика. Одржувањето на детските иг-
ралишта почна од населбата Мичурин, санацијата на спортските 
игралишта од населбата Ново Лисиче, а обновувањето на урба-
ната опрема од населбата 13 Ноември.

Општина Аеродром за оваа намена од Буџетот издвои 4 
милиони и 800 илјади денари.

Гумена подлога за поголема безбедност 
на дечињата и обнова на реквизитите
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АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

ЗАЕДНО ДО ПОГОЛЕМА СИГУРНОСТ
СРЕДБА СО ЖИТЕЛИТЕ НА ТАБАК СИТИ

ПОМОШ ЗА САНИРАЊЕ 
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПОЖАРОТ

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ,,ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“!

Кампања за превенција од кражби во летниот период 

Општина Аеродром на 
8.5.2018 година пред ТЦ „Капитол 
мол“ го промовираше проектот 
„Заедно до поголема сигурност“, 
за превенција од имотни деликти 
и кражби во летниот период, кој се 
организираше во соработка со по-
лициската станица „Аеродром“, СВР 
Скопје и „Капитол Мол“.

Целта на проектот беше да 
се информираат граѓаните како да 

се заштитат од кражби, со што ќе 
се подобри безбедносната состој-
ба на територијата на Општината 
и Град Скопје. Во рамките на про-
ектот пред ТЦ „Капитол мол“ беше 
поставен информативен пункт, на 
кој полициски службеници делеа 
совети и одговараа на прашања од 
граѓаните. Оттука се делеше и про-
паганден материјал и препораки 

за спречување кражби во станови, 
куќи и возила.

Преку едукацијата на граѓа-
ните се подигнува свеста за презе-
мање соодветни мерки за самозаш-
тита од провални кражби. На овој 
начин се зголемуваат безбедносни-
те мерки и безбедносната култура 
и се интензивира соработката меѓу 
граѓаните и полицијата.

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром на 8-ми мај оствари 
средба со жителите на Табак сити, 
на која тие ги посочија проблемите 
со кои се соочуваат. 

Тука нема основна инфра-
структура, атмосферска канали-
зација, ниту соодветно просторно 
уредување. Како локална самоу-
права идните активности ги плани-
раме во соработка со граѓаните и 
водејќи се од нивните потреби.

Токму затоа, на средбата 
беше договорено претставници од 
населбата Табак сити редовно да 
ја посетуваат Општината и директ-
но да учествуваат во приоритетите 
при уредувањето на своето маало.

Екипи на Општина Аеродром 
веднаш излегоа на терен во помош 
на жителите, во чиј подрум избув-
на пожар, поточно во подрумска-
та просторија на зграда број 10 на 
улицата „23 Октомври“ во населба-
та Острово, помагајќи во расчисту-
вањето. Исто така, на последната 

седница на Советот, Општина Аеро-
дром додели 30 илјади денари како 
помош за санирање на последици-
те од пожарот.

Општина Аеродром воведе 
и нови механизми со јасни крите-
риуми за доделување парична по-
мош за полесно надминување на 

штетите нанесени од пожарите. На 
овој начин Општината ги помогна и 
семејствата од опожарените куќи 
од населба Лисиче. Продолжува-
ме со креирање нови механизми за 
помош на оние на кои им е најпо-
требно.

„Гаранцијата за млади“ нуди низа мерки за по-
мош при вработување или доквалификации на младите 
до 29 години. Проектот е наменет за лица, кои се невра-
ботени, веќе го завршиле своето образование (средно 
училиште или факултет) и не се пријавени во АВРМ. 

Доколку сте заинтересирани за вклучување во 
„Гаранцијата за млади“ пополнете ја оваа апликација: 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeBI1tkYovuVEr1SQ…/
viewform и ќе ве контактираат теренските работници. 
За Општина Аеродром задолжени се Елисавета Булоска 
и Мила Карадафова, кои можете да ги контактирате на 
078 517 189 или 078 370 987. За дополнителни инфор-
мации обратете се на info@nms.org.mk. 

Проектот „Гаранција за млади“ е активна мерка 
за вработување реализирана од Министерството за труд 

и социјална политика, Агенцијата за вработување и На-
ционалниот младински совет на Македонија. 

Повеќе информации на следниот линк: http://
aerodrom.gov.mk/vest/1896.
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ЕКОЛОГИЈА ПРЕД ТЦ „БИСЕР“ ПОСТАВЕН 
ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ 

„СИТИ ТРИ“ КАКО ЗАМЕНА ЗА 
275 ДРВЈА

На 26.6.2018 година пред тр-
говскиот центар „Бисер“ во Аеро-
дром беше поставен прочистувач 
на воздух „сити три“ (City Tree), чија 
структура е составена од мов со 
ефект како 275 дрвја.

Инсталацијата, која е донација 
од осигурителната компанија „Три-
глав“ во партнерство со организа-
цијта „Еко – свест“, има за цел да го 
ублажи проблемот со загадување-
то. City Tree претставува биолош-
ки филтер, којшто го прочистува 
воздухот од штетни материи, како 
азотни и сулфурни оксиди, јаглерод 
диоксид и моноксид и ги отстрану-
ва тешките метали.

На официјалното поставу-
вање на инсталацијата присуству-
ваа градоначалникот на Општина 
Аеродром, Златко Марин, главниот 
извршен директор на Триглав Оси-
гурување, Ѓорѓе Војновиќ и изврш-
ната директорка на Еко-свест, Ана 
Чоловиќ Лешоска.

„Поставувањето на овој био-
лошки филтер има за цел да ја поди-
гне јавната свест и да нè потсетува 
дека сите треба да бидеме активни 
чинители за чиста животна средина. 
За него ја одбравме токму оваа ло-
кација, како една од најфреквентни-
те за моторни возила, но и за пеша-
ци“, изјави градоначалникот Марин.

Тој додаде дека долгогодиш-
ниот проблем со загадениот воздух 
за жал нема брзо решение, но оти 
Општина Аеродром посветено ра-
боти во таа насока. 

„Така, буџетот за заштита на 
животна средина го зголемивме за 
20 пати во споредба со минатата 
година, односно алоциравме околу 
300.000 евра за заштита на живот-
на средина. Борбата за почист воз-
дух е моја лична заложба и еден 
од основните приоритети на оваа 
локална самоуправа. Во рамките на 
предвидените мерки се стремиме 
да поттикнеме и вакви иновативни 
решенија“, додаде Марин.
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ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРИ ЗА 
СОБИРАЊЕ УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

БРЗО И ЕФИКАСНО САНИРАНИ 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД НЕВРЕМЕТО

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин, на 
13.6.2018 година присуствуваше 
на одбележување на почетокот 
на изградбата на нов колектор во 
Ново Лисиче, на брегот на реката 
Вардар. Овој колектор е предуслов 
за изградба на главната пречисти-
телна станица за отпадни води за 
Град Скопје. 

Основната цел на проектот, 
кој ќе се реализира во три фази, 
е чист Вардар и чиста животна 
средина. Инвестицијата е финан-
сирана со средства на Европската 
Унија во износ од над девет мили-

они евра и кофинансирана со 15 
проценти од Буџетот на Републи-
ка Македонија. Градежните рабо-
ти се реализираат во рамките на 
ИПА 2 проектот „Подобрување на 
инфраструктурата за собирање на 
отпадните води во градот Скопје“. 

Станува збор за  изградба на 
колектор на десниот брег на река-
та Вардар во должина од 3,4 ки-
лометри и тоа од булевар „Србија“ 
до Железничкиот мост, при што 
во него ќе се слеваат отпадните 
води од постојната пумпна стани-
ца „Горно Лисиче“, потоа изградба 
на колектор на левиот брег на ре-

ката Вардар во должина од 4,5 ки-
лометри од точката на моментното 
празнење на постојната канали-
зациска мрежа до железничката 
пруга. Исто така, се предвидува и 
изградба на колектор од пумпната 
станица „Макошпед“ до поврзу-
вањето со новиот главен колектор 
на левиот брег на реката Вардар.

Инвестицијата е финансира-
на со средства на Европската Унија 
во износ од над девет милиони 
евра и ко-финансирана од Буџетот 
на Македонија во висина од 15 от-
сто, а предвидено е да заврши во 
февруари 2020 година.

Невремето проследено со 
дожд, силен ветер, град и грмо-
тевици што на 9-ти јуни го зафати 
скопското подрачје, не ја заобико-
ли ни Општина Аеродром.

Комуналната служба на 
Општина Аеродром, заедно со јав-
ните претпријатија на Град Скопје 
веднаш се зафатија со санирање 
на штетите од силното невреме. Ги 
расчистуваа паднатите и скршени 
дрвја, гранки во блоковското зеле-
нило и во парковите, пешачките и 
велосипедските патеки. Поголеми-
те зафати се завршија веќе наред-
ниот ден. Пријавени беа паднати 
покривни конструкции, кандела-
бри, дрвја и билборди на повеќе 
локации.

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин и дру-
гите општински служби, исто така, 
излегоа на терен по големото не-
време со цел да се детектираат 
и санираат настанатите штети и 
поплавени области. Поплавата на 
булеварот „Јане Сандански“ пред 
слаткарницата „Палма“ веднаш 
беше санирана, како и паднатите 
дрвја детектирани во паркот во 
Мичурин, на улицата „Бојмија“ и на 
други локации врз улици и трото-
ари, паднати покривни конструк-
ции, билборди, бандери и елек-
трични кабли, како и настанати 
штети врз автомобили и приватен 
имот.
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ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА

ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ 
ВКЛУЧИЈА ВО НАЦИОНАЛНАТА ЕКО-АКЦИЈА СОБРАНИ 50 КУБНИ МЕТРИ КАБАСТ ОТПАД

Администрацијата на 
Општина Аеродром на 5.5.2018 
година се вклучи во големата еко-
акција, која се организираше во 
најголемиот дел од општините во 
нашата држава. Вработените во 
Општината, заедно со сезонските 
работници, дадоа свој придонес за 
почист Аеродром. 

Акцијата, која вклучи ме-
тење, собирање хартија и косење, 
се спроведе во сите делови од 
Општината. Почетните пунктови 
беа во населбите Лисиче и Ми-
чурин, како и пред општинската 

зграда, а оттука акцијата продол-
жи кон околните населби. 

Заложбата за почиста и 
поздрава животна средина оста-
нува меѓу главните приоритети на 
Општина Аеродром. По оваа ак-
ција, општинските служби продол-
жија со тековното одржување на 
јавните површини.

Апелираме до граѓаните да 
се грижат за средината во која 
живеат и да внимаваат каде го 
одложуваат својот отпад. Заедно 
да се избориме за чиста и здрава 
животна средина!

Околу 50 кубни метри 
кабаст отпад беа собрани во 
акцијата што од 21-ви до 23-
ти мај се реализираше на це-
лата територија на Општина 
Аеродром.

Акцијата беше спрове-
дена во соработка со јавното 
претпријатие „Комунална хи-
гиена“, а граѓаните имаа мож-
ност да се ослободат од стар 
и неупотреблив мебел, елек-

трични и електронски апарати 
од домаќинствата.

Под кабаст отпад се под-
разбира мебел и делови од 
мебел, бела техника, елек-
трични апарати за домаќин-
ство (шпорети, ладилници, 
машини за перење алишта и 
за садови, бојлери и слични 
предмети), електронски апа-
рати (компјутери, телевизори, 
музички системи и сл.), но не 

и градежен шут.
Одложувањето кабаст 

отпад на јавна површина над-
вор од најавени акции за со-
бирање, е казниво со закон.

Исто така, постои мож-
ност ваква услуга граѓаните да 
добијат и во други денови со 
одреден надомест, за што по-
детални информации може да 
се добијат на дежурниот теле-
фон 0800 222 33.

Еко-акција
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

СЕ ПОДОБРУВА КВАЛИТЕТОТ НА ВОСПИТНО-
ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

МАТЕМАТИЧАРИТЕ ОД АЕРОДРОМ ОСВОИЈА 
ЗЛАТЕН, СРЕБРЕН И 4 БРОНЗЕНИ МЕДАЛИ 

МИА ГАЛОВСКА НАЈДОБРА НА КРОСОТ „ПОЖАРКО 2018“

Пофалница на Матеева за најдобар 
професор по одделенска настава СИТЕ НА ВЕЛОСИПЕД!

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин, на 
22.6.2018 година потпиша Меморан-
дум за соработка со Институтот за 
европски образовни, социо-култур-
ни и економски политики „Европа за 
тебе“ од Скопје.

Целта е спроведување кон-
кретни проектни активности, ис-
тражувања, креирање, развој и 
промоција на европски образовни, 
социо-културни и економски полити-
ки со што ќе се унапреди образовни-
от, економскиот, културниот и опш-
тествениот статус на граѓаните. 

Во рамките на оваа соработка 

ќе се организираат заеднички рабо-
тилници, семинари, обуки, трибини и 
други форми на активности за зајак-

нување на педагошките компетенции 
на наставниците, преку развивање 
на современи интерактивни модели, 
кои ќе се имплементираат во основ-
ното воспитание и образование. На 
тој начин ќе се унапредува квалите-
тот на наставата, согласно совреме-
ните образовни системи и практики.

Преку Меморандумот за сора-
ботка со Институтот „Европа за тебе“ 
Општина Аеродром ќе добие и струч-
на помош и поддршка за аплици-
рање и учество во проекти чија цел е 
унапредување на воспитно-образов-
ните, економските и социо-културни-
те услови во училиштата.

На 5.5.2018 година во просториите на Ма-
шинскиот факултет и Факултетот за електротех-
ника и информациски технологии се одржа 43-от 
Државен натпревар по математика за учениците 
од основното образование, на кој учествуваа 164 
ученици од целата држава.

На Државниот натпревар математичарите 
од Аеродром освоија шест награди и тоа едно 
прво место, едно второ и 4 трети места, а 7 учени-
ци добија пофалници.

Алексиј Тасиќ од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ од VI од-
деление доби прва награда, а Сташа Петровиќ од ООУ 
„Браќа Миладиновци“ од IX одделение - втора награда.

Трета награда освоија Кирил Левески од ООУ 
„Ѓорѓија Пулевски“ (VI одделение), Милијана Стојано-
виќ од ООУ „Лазо Ангеловски“ (VII одделение), Давид 
Ставров од ООУ „Александар Македонски“ (VIII одделе-
ние) и Дамјан Јанчевски од ООУ „Димитар Македонски“ 
(IX одделение). 

На кејот на реката Вардар, во бли-
зина на СЦ „Јане Сандански“, се одржа 
единаесеттиот пожарникарски крос-нат-
превар „Пожарко 2018“ за учениците од 
осмо и деветто одделение од основните 
училишта од Градот Скопје.

Најдобра на кросот од Општина Ае-
родром во конкуренција на категоријата 
500 метри женски беше Миа Галовска од 
ООУ „Блаже Конески“.

Традиционалниот пожарникарски 
крос се организира по повод 20-ти мај, 
Денот на пожарникарството во Репу-
блика Македонија, во организација на 
Општинскиот противпожарен сојуз „Ае-
родром“ во соработка со Противпожар-
ниот сојуз на Γрад Скопје.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Ма-
рин, на 1-ви јуни оствари средба со професорката по од-
деленска настава во ООУ „Лазо Ангеловски“, Марија Мате-
ева, која е прогласена за најдобар просветен работник од 
основно образование на ниво на Град Скопје.

Градоначалникот Марин на средбата и' додели пофал-
ница и и' посака бројни понатамошни успеси. Професорка-
та Матеева наградата ја доби неодамна од Здружението 
на просветни работници на Скопје.

На 15.5.2018 година детската градинка „Буба Мара“ 
со хепенинзи во сите објекти го одбележа својот патронат 
и Денот на семејството. На детската улица „Тоше Проески“ 
со различни ритмички игри и песни учествуваа дечиња на 
возраст од 4 до 6 години, вработени во градинката, како 
и многу родители.

Годинава, како дел од одбележувањето на роденде-
нот се одржа и акцијата „Сите на велосипед!“, во чии рам-
ки децата од градинките возеа велосипеди на детската 
улица. Целта на оваа акција беше да се поттикнат децата 
да возат велосипед, и да се истакне потребата добрите на-
вики да се стекнат за време на раниот детски развој.

Потпишан Меморандум за соработка со Институтот „Европа за тебе“ Државен натпревар

„Бубамарите“ го одбележаа Денот на семејството 
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ЖИВОТЖИВОТ

ВТОРО МЕСТО ЗА „НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ“

ЈУБИЛЕЈНО 20-ТО GREEN GHETTO ВО АЕРОДРОМ

МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 
„СВ. ТРОИЦА“ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

ОДБЕЛЕЖАНИ 146 ГОДИНИ 
ОД РАЃАЊЕТО НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

Фолклорниот ансамбл 
„Никола Јонков Вапцаров“ 
од Лисиче го освои второ-
то место на Меѓународниот 
фолклорен фестивал што 
од 8-ми до 18-ти јуни 2018 
година се одржа во Будим-
пешта, достојно претставу-
вајќи ја Република Македонија и нејзиното фолклорно 
богатство.

На Фолклорниот фестивал, кој има натпревару-
вачки карактер, учествуваа 10 фолклорни ансамбли 
од Турција, Перу, Полска, Словачка, Романија, Грција, 
Бугарија, Италија, Чешка и Македонија. 

„Никола Јонков Вапца-
ров“ се претстави со ко-
реографијата „Пијанец“ од 
авторот Јовица Блажевски. 
Освојувањето на среброто 
е големо признание не само 
за ова културно-уметнич-
ко друштво и за Општина 

Аеродром, туку и за целата држава, ако се знае дека 
тие настапуваа рамо до рамо со фолклорните ансамбли 
великани во фолклорната дејност во држави, кои рас-
полагаат со огромно културно богатство.

Инаку, првото место го освои ансамблот на Тур-
ција, третото на Перу.

Оваа година се одржа јубилејното 20-то 
GREEN GHETTO во Аеродром! Идејата за Green 
Ghetto потекнува уште од 1998 година. Приказ-
ната почна со желбата за дружба и зближување 
на младите од „зелените згради“. Првиот настан 
наиде на позитивни критики од граѓаните, па 
затоа е одлучено дека треба да премине во тра-
диција. Забавата се одржува секоја година во 
првата недела од јули, во организација на мла-
дите од оваа населба. Оваа година Green Ghetto 
прославија 20 години и се горди на тоа.

Претседателката на Советот на Општина Аеродром, 
Ивана Цветковска на 25.6.2018 година во просториите 
на Општината оствари средба со дел од учесниците на 

меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Троица“, што 
годинава по четврти пат се одржа во Долно Лисиче. 

Претседателката Цветковска на учесниците им 
посака пријатен престој во наша-
та Општина и успешни настапи 
на фестивалот. Во текот на трите 
фестивалски вечери публиката мо-
жеше да ги проследи настапите на 
игроорни друштва од Скопје, Него-
тино, како и на гостите од Полска, 
Украина, Србија, Бугарија и Косово. 
Организатор на фестивалот беше 
културно уметничкото друштво 
„Гоце Маркоски“ од Долно Лисиче, 
а Општина Аеродром и оваа, како и 
изминатите години е покровител на 
манифестацијата.

На 18.5.2018 година Општина Аеродром одбеле-
жа 146 години од раѓањето на истакнатиот македон-
ски револуционер Јане Сандански.

На споменикот во истоимениот парк свежо 
цвеќе положија делегации од Општина Аеродром и 
Ѓорче Петров, Советот на Општина Аеродром и Сове-
тот на Град Скопје, како и други институции и здру-
женија.

На македонскиот револуционер чест му оддадоа 
и директорите и други претставници од основните 
училишта и градинките на територијата на Општина 
Аеродром. На настанот присуствуваа градоначални-
кот на Општина Аеродром, Златко Марин, секретарот 
на Општина Аеродром, Пламенка Бојчева, претсе-
дателката на Советот на Општина Аеродром, Ивана 
Цветковска и претседателката на Советот на Град 
Скопје, Љубица Јанчева.

Меѓународен фолклорен фестивал во Будимпешта
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СПОРТСПОРТ

МЛАДИТЕ КАРАТИСТИ ИЗВЕДУВАА КАТИ, 
НО И ЦРТАА ВО ДВОРОТ

На 19-ти мај 2018 година во основното училиште 
„Ѓорѓија Пулевски“ се одржа 43-от карате натпревар 
„Лорд куп“, на кој учествуваа каратисти од 15 карате 
клубови од Македонија, Србија и Бугарија.

Карате купот го организираше карате клубот 
„Аеродром“, а се натпреваруваа каратисти родени во 
2007 година и помлади и тоа во кати поединечно и 
екипно.

Во рамки на натпреварот на плочникот во дворот 
на училиштето децата имаа можност да цртаат со кре-
ди, при што како највпечатлив цртеж беше прогласено 
делото на членовите на карате клубот „Куманово 75“, 
кои се носители на оваа титула две години по ред.

43-ти карате натпревар „Лорд куп“

АЕРОДРОМЕЦОТ АНГЕЛОВ 
ОСВОИ БРОНЗЕН МЕДАЛ 

СРЕБРЕН МЕДАЛ 
ЗА АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО

Аеродромецот Ангел 
Ангелов од клубот „Ипон“ 
од Скопје го освои бронзе-
ниот медал во категоријата 
до 66 килограми - кадети 
на меѓународен турнир во 
џудо што се одржа во Црна 
Гора. 

На турнирот „Трофеј 
Никшиќ“ учествуваа 260 
натпреварувачи од Црна 
Гора, Србија, Словенија, 
Босна и Херцеговина, Хр-
ватска, Косово и Македо-
нија. На џудистите од клу-
бот „Ипон“ им претстојат 
неколку месеци напорни 
подготовки пред почетокот 
на новата сезона.

Ученикот Марко Горневски од ОУ „Лазо Ангелов-
ски“, член на кикбокс клубот „Гладијатор“ освои второ 
место и сребрен медал во кадетска конкуренција на 
турнирот „Балкан опен“ во Тешањ, БиХ. На балкан-
скиот турнир учествуваа 490 натпреварувачи од 15 
држави.

ТУРНИРОТ ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2018“ 
СЕ ОДРЖА ПО СЕДМИ ПАТ

ТРИ МЕДАЛИ ЗА ПЛИВАЧИ ОД ООУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“

На 12.6.2018 година во препол-
ниот Спортски центар „Ново Лисиче“ 
се одржа финалниот натпревар на 
седмиот по ред турнир во мал фудбал 
„Скопје 2018“ меѓу екипите на Маг 
Логистик - Компанија Атанасовски. 

Во рамките на настанот, градо-
началникот на Општина Аеродром, 
Златко Марин, им додели награди на 
победничките екипи. На финалниот 
натпревар со резултат од 3 : 0 прво-
то место и награда од 160.000 денари 

на турнирот го освои Компанија Ата-
насовски, а второто место и награ-
да од 80.000 денари му припадна на 
екипата на Маг Логистик. Третото ме-
сто, пак, и награда од 40.000 денари 
освои екипата на ТК Лока Фер Плеј 
во полуфиналниот натпревар против 
екипата на Фенербахче Кичево со ре-
зултат 3 : 2.

Финалистите, исто така, добија 
пехари, медали, пригодни награди и 
признанија. Награди им беа доделени 

за најдобар стрелец на турнирот на 
Игор Стојковски, за најдобар голман 
на Едо Пелевиќ, како и за најдобар 
играч на Далибор Јовановски.

На Турнирот во мал фудбал 
„Скопје 2018“ учествуваа 32 екипи. 
Турнирот траеше еден месец и го ор-
ганизираше здружението КБС 2012 
под покровителство на Општина Ае-
родром, која го обезбеди наградниот 
фонд за победниците.

На училишното првенство во пливање за основни и средни училишта што се 
одржа на 17-ти мај 2018 година учествуваа 9 пливачи од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, 
од кои тројца освоија медали.

Лука Паргов освои второ место во дисциплината 50 метри делфин во катего-
рија до V одделение, а трето место освоија Нина Карајованова во дисциплината 50 
метри слободна категорија до V одделение и Сара Арангеловска во дисциплината 50 
метри градно во категорија IX одделение.

Инаку, на првенството настапија 200 пливачи од 60 училишта, а го организира-
ше Училишниот спорт на Македонија потпомогнато од Агенцијата за млади и спорт.

Џудо турнир во Црна Гора 
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10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ВИ ТРЕБА МОРЕ10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ВИ ТРЕБА МОРЕ10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ВИ ТРЕБА МОРЕ

Летувањето на море 
прави да ослабете, да го на-
малите целулитот, да добие-
те еден куп нови позитивни 
идеи, но пред сè да се на-
полните со витамин Д. Сон-
чањето не ни носи само убав 
бронзен тен, туку и доволни 
количини витамин Д. За сон-
чање одбирајте ги раните 
утрински или доцните попла-
дневни часови.

Морскиот воздух и вода 
се навистина добри како за 
вашето тело, така и за ваша-
та душа.

Морето ги содржи сите 
елементи важни за нашиот 
здрав живот – натриум, маг-
незиум, калциум, калиум, си-
лициум. Морската вода дла-
боко продира во кожата и со 
тоа овозможува позитивно 
делување на минералите и 
сите други елементи врз на-
шето тело.

Морската вода, исто така, 
го чисти организмот. Самото 
пливање во солена вода ги 
разбива наталожените мате-
рии во организмот и го потти-
кнува нивното лачење.

Алгите, исто така, се сме-
таат за извор на здравје и 
убавина. Го поттикнуваат об-
новувањето на клетките, го 
подобруваат изгледот на ко-
жата, го стимулираат метабо-
лизмот, го зајакнуваат имуни-
тетот, спречуваат воспаленија 
и го топат целулитот.

Морето благотворно де-
лува и на астмата и алерги-
ите. Морската сол има анти-
септички и антихистамински 
својства заради што е повол-
на за лицата со астма и алер-
гии. Чистиот морски воздух 
заситен со негативни јони 
поволно влијае на дишните 
патишта кај луѓето кои боле-
дуваат од астма.

Брановите ослободуваат 
од стрес. Самиот звук има те-
рапевтско дејство и тоа веќе 
сигурно ви е добро познато.

Морето е идеално за 
спорт. Летувањето покрај 
море не мора да биде само 
излежување. Напротив, на 
плажа може да испробате 
повеќе спортови и да ги заса-
кате активностите кои прет-
ходно не сте ни помислувале 
да ги правите.

Морскиот воздух е богат 
со негативни јони. Токму тие 
негативни јони го зајакнуваат 
имунитетот, ја подобруваат 
концентрацијата, ја намалу-
ваат несоницата, депресијата 
и главоболката.

Морската вода ги убла-
жува болките од артритис и 
реума. Ако патите од какви 
било болки во мускулите и 
коските, пливањето во соле-
на вода е најдобриот лек.
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Почитувана аеродромска публико, повелете во 
Театар Комедија, ве очекуваме со една современа 
хит претстава – комедијата „Не сега, драга“ од англис-
киот комедиограф и актер, Реј Куни. Оваа комедија, 
во превод, адаптација и режија на Коле Ангеловски, 
имаше премиера на 27 март 2018 година (на шестиот 
роденден на Театар Комедија).

„Не сега, драга“ е комедија на забуни, смешни 
ситуации и интересни карактери. Дејството се одвива 
во еден хотел, за време на едно пролетно попладне. 
Приказната е за еден парламентарец од Куманово, кој 
доаѓа во Скопје на состанок во Собранието, се сместу-
ва во хотел и има закажано љубовен состанок со се-
кретарката на претседателот. Меѓутоа, со пратеникот 
доаѓа и неговата сопруга... и тука почнува хаосот...

Во претставата настапуваат: Атанас Атанасовски 
– во улогата на пратеникот, Жаклина Петровска – во 
улогата на неговата жена, додека соработникот на 
пратеникот, Ѓоре Пиже, го игра Валентин Костадинов-
ски – Тино. Во останатите улоги се: секретарката – Ева 
Скендеровска, нејзиниот маж – Дарко Вељиќ, келне-
рот – Едмонд Сотир,  рецепционерката/собарката – 
Кристина Ласовска, директорот на хотелот е Жарко 
Димоски, а европратеничката ја игра Тања Мицков.

 Драматург на претставата е Дарко Јан Спасов, 
сценографијата и музичката илустрација ги осмисли и 
одбра Илина Ангеловска, а актерите за оваа урнебес-
на комедија ги облече костимографот Раде Василев.

 Повеќе за оваа, но и за другите претстави од 
репертоарот на Театар Комедија може да дознаете на 
веб-страницата: www.teatarkomedija.mk.

ТЕАТАР КОМЕДИЈА 

Во претставата настапуваат: Атанас Атанасовски 

„НЕ СЕГА, ДРАГА“ - КОМЕДИЈА НА 
ЗАБУНИ И СМЕШНИ СИТУАЦИИ

    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

СЕСТРИЧКА
- Синее, ти купивме сестричка!!!

- Така значи, за глупости имате, а 
за велосипед не!

Половина од животот човекот 
го поминува губејќи го 
здравјето, а другата половина 
обидувајќи се да го врати.

Леонардо да Винчи
Ако се плашиш – не прави 
го тоа, ако веќе го правиш – 
немој да се плашиш!

Арапска поговорка
Ако сакаш некоја работа 
да биде добро направена, 
сработи ја сам.

Наполеон Бонапарта



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

Липи во Аеродром -Виолета Тодорова

Црквата Три Светители во Аеродром - Ксенија Тодорова

Авионче и змаеви - Лаки Саздовски

Полжав - Борјан Тодоровски

Невреме во Лисиче - Лео Павловски

Буба мара во Аеродром - Здравко Тодоров

Мајка и син - Емилија Здравковска

Аеродромските полжави по дождот - 
Зорица Џорлева
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СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   ДУПКАТА НА „СИМЕОН КАВРАКИРОВ“ Е ВЕЌЕ САНИРНА
Почитувани,
Ви се обраќам за да ми дадете писмена информација, кога ќе бидат асфалтирани прекопите на крстосницата 
меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане Сандански“, ударната 
дупка на улицата „Симеон Кавракиров“, во близина на ОУ „Блаже Конески“, но и кога ќе биде саниран коловозот 
на улицата „Васко Карангелевски“ од крстосницата со булеварот „Јане Сандански“ до крстосницата со булеварот 
„АВНОЈ“, по целата нејзина должина во двете насоки на движење. Веќе подолго време граѓаните се жалат дека 
си ги уништуваат возилата, возејќи по дупки на коловозот од улиците во Општина Аеродром. Со нетрпение го 
очекувам Вашиот одговор.
                   Со почит,

A.T.
 Почитувани,
Прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката 
„Јане Сандански“ наскоро ќе бидат асфалтирани. Дупката на улицата „Симеон Кавракиров“ е веќе направена, до-
дека улицата „Васко Карангелевски“ е под надлежност на Град Скопје.

Со почит,
Општина Аеродром

ЌЕ СЕ ДИСЛОЦИРА БЕТОНСКИОТ КОНТЕЈНЕР ОД „М.Ш. ШАРЛО“
Почитувани,
На улица „Методија Шаторов Шарло“ број 7 се поставени контејнери за ѓубре на тркала за да може да се мани-
пулира со нив, што значи подвижни, а пред нив е поставено од фирма за собирање пластика во бетонски обрач 
контејнер. Тоа е статично бетонско корито на пат, а не е дозволено на фреквентен пат да се намалува широчината. 
Ниту на тротоарот. Може да се постави на тревнат терен до тротоар и никому да не пречи. Молам итно да се дис-
лоцира бетонското корито од патот. Го загрозува сообраќајот.
                   Со почит,

С.М
.

 Почитувани,
Нашите служби веднаш излегоа на терен да ја увидат фактичката состојба, по што е испратен допис до ЈП „Ко-
мунална хигиена“ и Град Скопје, под чија надлежност е посочениот контејнер, со барање тој да биде дислоциран.

Со почит,
Општина Аеродром

ЌЕ СЕ УРЕДУВА ЛОКАЦИЈАТА КАЈ „АДОРА“
Почитувани,
Ве молам за информација дали и за кога е планирано да се уреди со зеленило (трева, дрвjа, клупи, фонтани) 
просторот пред „Адора парк“ 1, 2, 3 зградите? Зградите веќе многу одамна се вселени, а овој простор за кој што 
пишуваме сè уште е статус кво. Ве молиме што поскоро да се реши ова прашање, за да се разубави и стави во 
функција овој простор.
         Благодарам однапред, поздрав,

Е.Д.
 Почитувани,
во текот на наредниот период ќе пристапиме кон уредување на посочената локација.

Со почит,
Општина Аеродром




