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АКТУЕЛНО

БОРБАТА ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕТО 
И ПОДОБРИ УСЛОВИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО – 

ПРИОРИТЕТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
ЗА 2018 ГОДИНА

Заштита на животната 
средина и мерки против загаду-
вањето, подобрување на образо-
ванието и инфраструктурата се 
областите во кои многу ќе инвес-
тираме во 2018 година. 

Буџетот на Општина Ае-
родром за 2018 година, што го 
донесе Советот на Општина Ае-
родром на последната седница, 
е изготвен според предлозите и 
потребите на граѓаните и ќе ги 
решава најгорливите проблеми. 
Исто така, предвид беа земе-
ни и предлозите на стопанските 
субјекти кои имаат седиште на 
подрачјето на Општината, како и 
проекциите на секторите и одде-
ленијата во Општина Аеродром 
за активностите што се планира-
ат да се извршат во 2018 година.

Нашиот фокус во претстој-
ниот период ќе биде заштита на 
животната средина, а ќе издво-
име и повеќе средства за капи-
тални инвестиции, особено во 
областа на образованието и ин-
фраструктурни решенија.

Буџетот се донесе отво-
рено и транспарентно при што 
граѓаните имаа увид во плани-
раните трошоци и можност да ги 
споделат своите ставови и кон-
структивни идеи.

Буџетот е достапен за јав-
носта на официјалната веб-стра-
ница на општината: 
aerodrom.gov.mk
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ПОЧНА ИЗГРАДБА НА 
НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА 

ВО НОВО ЛИСИЧЕ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА ПОЧНА ИЗГРАДБА НА 
НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
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Градоначалникот на Општина Аеродром, 
Златко Марин и министерката за труд и социјална 
политика, Мила Царовска на 11.12.2017 година во 
кругот на градинката „Буба Мара“ во Ново Лисиче со 
поставување камен-темелник официјално го озна-
чија почетокот на изградба на нова детска градинка 
со капацитет за згрижување 200 деца.

Станува збор за модерна детска градинка 
во рамки на градинката „Буба Мара“, со нов објект 
кој ќе ги исполнува сите неопходни стандарди и ќе 
обезбеди современи услови за згрижување и прес-
тој на деца од претшколска возраст. 

Новата градинка, чија изградба се очекува да 
заврши наредната есен, ќе содржи 8 занимални со 
сопствени санитарни јазли и кујна на вкупна повр-
шина од 1.500 квадратни метри. 

„Со изградбата на новата градинка очекувам 
дека ќе се задоволи реалната потреба од поголем 
капацитет за згрижување на децата во Ново Лисиче 
и да се подобрат условите за престој и воспитување 
на децата“, изјави градоначалникот Марин. 

Инаку, средствата за новата детска градинка 
од околу 40 милиони денари се обезбедени од Буџе-
тот на Општина Аеродром. 
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Од 30-ти ноември до 4-ти де-
кември беше организирана голема 
еко – акција во Општина Аеродром, 
која се реализира во соработка 
со Град Скопје и неговите јавни 
претпријатија. 

Во оваа есенска генералка, што 
ја опфати целата територија на Општи-
на Аеродром саниравме 27 диви депо-
нии и уредивме 22 зелени потези и тоа 

конкретно на 8 локации во населбата 
Јане Сандански, 4 во Ново Лисиче, 5 
во Реонски центар „Аеродром“ и на-
селбата Лисиче, како и 10 во Мичурин, 
Стар Аеродром и Острово. 

Во акцијата беа вклучени 
околу 1.000 лица и целокупната 
механизација со која располагаат 
Општината и Градот Скопје распо-
редени на различни локации низ 

целата територија на Општина Ае-
родром.

„Со оваа акција ја потврду-
ваме заложбата за чисти улици и 
тревници секаде во Аеродром. По 
нејзината реализација, ќе продол-
жиме со уредување и со тековно 
одржување на јавните површини“, 
изјави градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин.

ИСЧИСТЕНИ 
27 ДИВИ ДЕПОНИИ

ПРИЈАВИ ЗАГАДУВАЧ!
Доколку забележите фрлање отпад 
на несоодветни локации, пријавете 
на телефонскиот број 076 316 515!  

Комуналните инспектори на Општина 
Аеродром  се достапни секој ден од 

08:00 до 22:00 часот.

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ

БУЏЕТОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗГОЛЕМЕН ЗА 20 ПАТИ
Градоначалникот на Општи-

на Аеродром, Златко Марин, на 
6.11.2017 година во просториите 
на Општина Аеродром се сретна со 
претставниците на О2 Коалиција за 
чист воздух и претставници на дру-
ги граѓански организации. 

На средбата се дискутираа 
можностите за интервентни мер-
ки, кои општината би ги преземала 
во насока на намалување на зага-
дувањето. Како што рече градона-
чалникот Марин, со новиот Буџет 
на Општина Аеродром се издвоени 
околу 300.000 евра за реализа-
ција на конкретни мерки за почист 
воздух, односно 20 пати повеќе од 

досегашните средства на годишно 
ниво за заштита на животната сре-
дина.

Дел од претставниците на 
граѓанските здруженија, кои при-
суствуваа на средбата предложија 
неколку мерки, кои би дале резул-
тати на краток рок во соработка 
со Градот Скопје, Министерство-
то за животна средина и другите 
надлежни институции, меѓу кои 
инсталирање филтри на оџаците 
на индивидуалните куќи, иско-
ристување на сончевата енергија, 
подобрување на условите за ко-
ристење јавен превоз, користење 
на нова генерација катализатори 

за моторни возила, кои ја намалу-
ваат емисијата на штетни материи, 
да се зголеми ефикасноста на ин-
спекциските служби, како и да се 
работи на зголемување на јавната 
свест.

Општина Аеродром сериоз-
но ги зеде предвид сите предло-
жени мерки од средбата при из-
работката на краткорочниот план, 
кој опфаќа пред сè расчистување 
на депониите на територијата на 
Општината и инсталирање филтри 
за прочистување на воздухот во 
детските градинки, а во меѓувре-
ме се работи на трајно решавање 
на загадувањето.

Средба со О2 Коалиција за чист воздух
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АКТИВНОСТИ

БУЏЕТОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗГОЛЕМЕН ЗА 20 ПАТИ
Се формира координативно тело за борба против загадувањето

На 14.12.2017 година Градоначалникот на 
Општина Аеродром, Златко Марин, оствари средба со 
заменик-министерот за животна средина Јани Макра-
дули и експерти од областа на заштита на животната 
средина и енергетска ефикасност, при што се догово-
ри формирање координативно тело за борба против 
загадувањето, во кое би учествувале сите скопски 
општини, Град Скопје и  Министерството за заштита на 
животна средина и просторно планирање. 

Се надеваме дека Координативното тело, пре-
ку интегриран пристап и координирани активности за 
борба против загадувањето, ќе овозможи ефикасни и 
навремени интервенции за сите правни субјекти и дека 
преку оваа соработка ќе успееме да воспоставиме и 
интегрирана база на загадувачи, кои сите служби ќе 
можат редовно да ги следат и регулираат. Конкретно, 
Општина Аеродром е надлежна за правните субјекти 
кои се задолжени со елаборати за животна средина, 

за правни субјекти со Б интегрирана дозвола е надле-
жен Град Скопје, а за индустриски капацитети/прози-
водни погони кои  поседуваат А-интегрирана дозвола 
е надлежно Министерството за животна средина и 
просторно планирање.

Општина Аеродром 
почна со интензивна акција 
на откривање и санкцио-
нирање диви потпалувачи 
на отпад. Ги повикуваме и 
граѓаните да се приклучат 
во акцијата, преку прија-
вување на потпалувачи на 
бројот 076/316-515. Го-
рењето отпад е еден од нај-
честите причини за загаду-
вање во нашата Општина и 
решени сме да преземеме 
одлучни мерки против него 
во соработка со МВР, Др-
жавниот инспекторат и Ми-
нистерството за екологија.
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Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, на 19.12.2017 година во 

својот Кабинет одржа брифинг со новинари, на кој презентираше 12 краткорочни и 
долгорочни мерки против загаденоста на воздухот. 

Притоа, тој посочи дека Општина Аеродром за 20 пати го зголеми Буџетот за зашти-
та на животната средина, во споредба со минатата година. Конкретно, оваа година, како 
што рече градоначалникот Марин, имаме алоцирано 20 милиони денари за заштита на 
животна средина.

1. Прочистувачи на воздухот во сите градинки

До крајот на 2017 година ќе се постават прочистувачи на воздух во сите 9 занимални во детската градинка 
„Сонце“ како донација од АД Електрани на Македонија, додека на почетокот на 2018 година, Општината ќе обезбеди 
прочистувачи на воздух за сите други градинки во Аеродром со средства од сопствениот Буџет.

4. Мапирање на Општина

Со помош на мобилна мерна станица ќе се мери квалитетот на амбиенталниот воздух на 25 локации во Општина-
та, со цел да се утврдат изворите на загадување. Соодветно добиените резултати, според можностите и во договор 
со секое домаќинство, Општината ќе ги нуди следните решенија:

• Чистење оџаци 
• Донации за еколошки огрев

- Субвенции за набавка на алтернативни системи за греење 
(инвертер-клима уреди, печки на пелети...)

3. Набавка на филтри за оџаци или катализатор за горива за градинките и училиштата, кои сè уште 
се греат на нафта. Во меѓувреме изработуваме стратегија да се сменат системите за греење и да се 
постават енергетско ефикасни фасади на овие објекти. 

2. Двосменско работење на инспекцијата

Мерка којашто е на сила од 29-ти ноември. Општинските инспектори работат во две смени, и викенди и тоа од 
08:30 до 22:00 часот. 

Дополнително, Општината спроведе редовни и вонредни контроли на автосервисите на територијата на Аеро-
дром. Конкретно, извршен е надзор на 28 автосервиси и е констатирано дека сите имаат договори за преземање на 
маслото и посебни садови каде што го складираат. 

Исто така, се вршат вонредни и редовни контроли на градилиштата на територијата на Општината. 
Во моментов се врши и контрола врз сите угостителски објекти на територија на Општина Аеродром, со цел да се обезбеди 

евиденција за начинот на греење за секој од нив и да се утврди дали ги исполнуваат потребните еколошки критериуми. 
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6. Вертикални зелени површини 

Ќе се поставува еко-билборд на платото пред ТЦ „Бисер“ како донација, а се разгледуваат и други локации. 
Станува збор за иновативна вертикална структура од мов, која претставува комбинација од специфични култури на 
мов со васкуларни растенија кои ја собираат ситната прашина (ПМ10 и ПМ 2,5), азотни оксиди и озон. Исто така, 
неутрализира 240 тони CO2 годишно, го компензира загадувањето од 471 автомобили на годишно ниво и има ефект 
како 275 дрвја.

7. Институционално координативно тело 

Соработка меѓу скопските општини, Град Скопје 
и Министерството за животна средина и просторно 
планирање за интегриран пристап во борбата про-
тив загадувањето и поефикасно работење на ин-
спекциските служби. 

12. Улица со „нула емисии“ 

Во тек се преговори со Министерство за животна средина и 
просторно планирање и UNDP за реализација на таканаречена ули-
ца со „нула емисии“, која вклучува промена на системи за греење 
и обезбедување енергетска ефикасност на одбрани објекти.

9. Редовно чистење на јавните 
површини и понатамошно 
расчистување на дивите 
депонии

11. Пилот проект:  Aпликација на 
раствор со турбо-атомизери, 
коишто вршат прифаќање различни 
честички во загадениот воздух и 
нивно прилепување за подлогата 
преку распрскувачи

8. Контрола на градежните активности  

Санкции за неодговорно одржување на јавните повр-
шини околу градилиштата. Доколку два последовател-
ни дена ПМ10 честички  се присутни со над 200 µg/m3 
(микрограми на метар кубен), ограничување на работите 
на објектите каде што се гради.

10. Формирање координативно граѓанско тело

Набавување дополнителни средства за општината и невладини орга-
низации кои работат на полето на заштита на животната средина

5. Садење дрвја

Садење дрвја во урбаниот дел, дополнување на блоковското зеленило
Садење големи површини со дрвјата Pauwlnia tomentosa за прочистување на воздухот и 

почвата и производство на еколошки огрев (Особини на Paulownia tomentosa: големи листови до 75 сантиметри, 
голема површина за апсорпција, 10 пати повеќе апсорпција на CO2 и тешки метали од просечнo дрво, широк ко-
рен – ја прочистува почвата, годишно апсорбира по 22 килограми CO2, а ослободува 6 килограми О2, прочистува 
илјадници кубни метри воздух).

За набавка на нови дрвја Општината предвиде 8 милиони денари.

Садење големи површини со дрвјата Pauwlnia tomentosa за прочистување на воздухот и 
почвата и производство на еколошки огрев (Особини на Paulownia tomentosa: големи листови до 75 сантиметри, 
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АКТИВНОСТИ

ПЕТАРДИТЕ 
НЕ СЕ ИГРАЧКИ!

Градоначалникот на Општина Ае-
родром, Златко Марин, на 5.12.2017 го-
дина во ТЦ „Бисер“ ја отвори кампањата 
„Среќна и безбедна 2018 година“.

Станува збор за кампања против 
употреба на пиротехнички средства што 
ја организираат Општина Аеродром, СВР 
Скопје и Црвениот крст на Град Скопје.

На настанот беше изведена симу-
лација, односно показна вежба, за да-
вање помош при повреди предизвика-
ни од злоупотреба на петарди, ракети и 
други видови пиротехнички средства, во 
која беа вклучени екипи на полицијата, 
Црвениот крст и ученици од три основни 
училишта во Општина Аеродром: „Љубен 
Лапе“, „Ѓорѓија Пулевски“ и „Лазо Анге-
ловски“. Показната вежба беше многу 
реална и покажа колку опасни за децата 

Кампања против употреба на пиротехнички средства
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МАРТИН СО НАЈДОБАР ГРАФИТ
Мартин Петровски од 53 

од основното училиште „Љу-
бен Лапе“ е победник со најм-
ногу лајкови во кампањата 
„Среќна и безбедна 2018 годи-
на“ против употреба на пиро-
технички средства, кој израбо-
ти творба во форма на графит и 
пораки.

За таа цел Мартин доби 
Признание за најдобар графит 
во кампањата, а тој и неговите 
соученици заедно со еден ро-
дител добија и по еден беспла-
тен билет за натпревар на МЗТ 
во АБА лигата.

Инаку, на општинската 
Фејсбук страница беа објавени 

63 изработки со надеж дека 
оваа кампања ќе придонесе 
за намалување на употребата 
на пиротехнички средства во 
нашата Општина во пресрет на 
новогодишните празници и со 
тоа ќе се избегнат несакани-
те последици и ќе се зголеми 
безбедноста.

можат да бидат последиците од пе-
тардите.

„Пораката што денеска сакаме 
да ја испратиме до граѓаните е јасна: 
ПЕТАРДИТЕ НЕ СЕ ИГРАЧКИ! Се наде-
ваме дека оваа кампања ќе придо-
несе за намалување на употребата 
на пиротехнички средства во нашата 
Општина во пресрет на новогодиш-
ните празници и со тоа ќе се избегнат 
несаканите последици и ќе се зголе-
ми безбедноста во нашата Општина“, 
изјави градоначалникот Марин.

АКТИВНОСТИ
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СРЕДБИ

ИЗВОДИ ОД МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АЕРОДРОМ ЌЕ БИДЕ РОДОВО СЕНЗИТИВНА 
ОПШТИНА СО ЕДНАКВИ ШАНСИ ЗА СИТЕ

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин, за-
едно со директорот на Управата 
за водење матични книги, Ѓоко 
Котевски, на 21.11.2017 година ја 
отворија Канцеларијата за водење 
матични книги во просториите на 
Општина Аеродром.   

„Општина Аеродром за прв-
пат добива матична канцеларија и 
тука од денеска граѓаните ќе мо-
жат да поднесуваат барања и да 

подигаат готови изводи од матич-
ната евиденција“, изјави градона-
чалникот Марин. 

Тоа значи дека жителите на 
Аеродром можат во својата Општи-
на да добијат извод од матичните 
книги на родени, на венчани и на 
умрени. На овој начин, тие ќе заш-
тедат време и пари и ќе ги избегнат 
турканиците пред шалтерите.   

Целта на овој проект, како 
што посочи директорот Котевски, 

е да се приближат институциите на 
државната управа до граѓаните и 
нивните потреби.

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Златко Марин, на 
15.10.2017 година оствари две од-
воени средби со челните луѓе на UN 
Woman, Ивона Пауновиќ и Елмира 

Лубани, како и со Савка То-
доровска од Националниот 
совет за родова рамноправ-
ност. 

Соработката со орга-
низациите на жени 
ќе придонесе за 
долгорочно унапре-
дување на родовата 
рамноправност во 
нашата општина и 
подигање на свеста за ова 
важно прашање. „Презе-
маме конкретни чекори со 
цел Аеродром да биде ро-
дово сензитивна општина 

со еднакви шанси за сите, но пред 
сè за подигање на свеста за ова 
прашање“, изјави градоначалникот 
Марин по средбите и најави потпи-
шување меморандуми за соработ-
ка со двете организации.
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СРЕДБИСРЕДБИ

„ГОЛА МЕСЕЧИНА“ И ОВАА 
ГОДИНА ВО АЕРОДРОМ

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, 
на 3.11.2017 година се сретна со в.д. директорката на Театар 
Комедија, Мирјана Поповска Ристов.

На средбата стана збор за продолжување на соработка-
та на Општина Аеродром со оваа културна установа. Како што 
рече на средбата градоначалникот Марин, Општината и пона-
таму ќе дава финансиска помош за Меѓународниот фестивал на 
комедијата „Гола месечина“, кој изминатото лето се одржа по 
четврти пат во Општина Аеродром.

СРЕДБИ

 И ОВАА 
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ЕКОЛОГИЈА

НОВ НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 
ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИТЕ ФАСАДИ

Како локална самоуправа имаме обврска да најдеме 
начин за побрза реконструкција на старите, дотраени фаса-
ди и зголемување на енергетската ефикасност. 

Ова беше еден од заклучоците на тркалезната маса 
за експертска консултација во организација на Тервилигер 
центарот за иновации и здружението Хабитат што се одржа 
на 11.12.2017 година, а на која присуствуваше и градона-
чалникот на Општина Аеродром, Златко Марин.

Здружението Хабитат, Министерството за транспорт 
и врски и единиците на локалната самоуправа бараат нови 
начини за финансирање на реконструкцијата на фасадите 
на станбените објекти, со цел да се опфатат што повеќе 
згради.  
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ЕКОЛОГИЈА

ПОСТАВЕН КОНТЕЈНЕР 
ЗА СИТЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД 

ПРЕД ТЦ „КАПИТОЛ МОЛ“
На 27.11.2017 година пред 

трговскиот центар „Капитол мол“ 
беше поставен контејнер за ситни 
електронски апарати, во кој може 
да се одложува отпад како лаптоп 
компјутери, тастатури, глувчиња, 
кабли, звучници, слушалки, до-
машни телефони и мобилни теле-
фони, МП3 плеери, видео-камери, 
пегли, фенови за коса и слични 
мали апарати од домаќинствата.

На настанот присуствуваа 
градоначалникот на Општина Ае-
родром, Златко Марин, директорот 
на Друштвото за управување со 
отпад „Нула отпад“, Марјанчо Да-
мески и директорката на ТЦ „Капи-
тол мол“, Даниела Адемоска.

„Денеска поставивме кон-
тејнер за електронски отпад со цел 
да ја заштитиме животната среди-
на и да ја кренеме јавната свест 
за селекција на отпадот во нашата 
Општина“, изјави градоначалникот 
Марин. 

Инаку, габаритниот елек-
тронски и електричен отпад, како 
фрижидери, шпорети и слични 
апарати од домаќинството, се со-
бира директно од домовите на 
граѓаните бесплатно. За оваа ак-
ција граѓаните можат да пријават 
на еко-линијата 070/236-000 или, 
пак, на броевите од најблиската 
урбана заедница, од каде потоа 
екипи од Друштвото за управу-
вање со отпад „Нула отпад“ ќе ги 
подигнат расипаните апарати. 
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На 20.11.2017 година во ООУ „Љубен Лапе“ 
беше организирана акција за засадување на „Дрво на 
генерацијата“, по повод Светскиот ден на детето, 20 
ноември, на која присуствуваа градоначалникот на 

Општина Аеродром, Златко Марин и директорот на ЈП 
„Македонски шуми“, Зоран Ѓорѓиев.

Дрвото од видот смрека го насадија првооде-
ленците во дворот на ООУ „Љубен Лапе“, а целта на 
оваа акција е кај децата уште од најмала возраст да 
се развие еколошката свест и грижа за здрава жи-
вотна средина.

Децата ќе имаат голема улога во растењето на 
дрвото, кое исто така ќе ги потсетува на нивното рас-
тење, со што ќе се развива постојана грижа за дрвце-
то, како полевање и одржување.

Исто така, во дворовите на сите основни учи-
лишта на територијата на општината ќе се засади по 
едно „Дрво на генерацијата“, со што ќе се поттикне 
свеста кај најмладите за важноста на дрвјата во нив-
ното опкружување, со кое за возврат добиваат чист 
воздух и здрава животна средина.

ВО ООУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“ ЗАСАДЕНО 
„ДРВО НА ГЕНЕРАЦИЈАТА“

ЕКОЛОГИЈА

ВО ООУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“ 

ЕКОЛОГИЈА
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На 29.11.2017 почна есенска акција за садење 
дрвја во Општина Аеродром, поддржана од Град Ско-
пје. 

Поточно, се насадија 45 садници од видот даб, 
сорбус, див костен и каталпа, во новоподигнатата зе-
лена површина на булеварот „Трета македонска бри-
гада“, како дел од акцијата за садење 600 високо кул-
тивизирани садници на автохтони видови.

Акцијата продолжи со садење дрвја и на други 
локации, поточно на ул. „Мите Богоевски“ во населба 
Лисиче, како и на раскрсницата на булеварите „Ср-
бија“ со „Видое Смилевски Бато“ и паркот на булевар 
„АСНОМ“.

Цел на оваа акција е да се подобри еколошката 
клима и да се збогати зеленилото во Општина Аеро-
дром и во Градот Скопје. Во следните четири години 
една од главните заложби на локалната самоуправа 

ќе биде зголемување и грижа за зелените површи-
ни во општината, за што се алоцирани и значителни 
средства од Буџетот.

ЕСЕНСКО САДЕЊЕ ДРВЈА

ЕКОЛОГИЈА

ЕСЕНСКО САДЕЊЕ ДРВЈА

ЕКОЛОГИЈА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Помош од 3.500 денари за се-
кој првоодделенец и преземање на 
трошокот за обезбедување на учи-
лиштата и градинките на општинска 
сметка се дел од новиот Буџет. 

Средствата ги распределив-
ме на начин кој овозможува да 
се намалат трошоците на родите-
лите и да се подобрат условите за 
учење и развој преку реконструк-
ција на постојните училишта и из-
градба на нови воспитно-образов-
ни институции.

Образованието спаѓа меѓу 
3-те главни приоритети на Општина 
Аеродром.

ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ ПО 3.500 ДЕНАРИ

ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ ЗА 
ТАЛЕНТИРАНИ 
СПОРТИСТИ

Општина Аеродром од 2018 година ќе 
почне да финансира талентирани спортисти, за 
што предвиде значителни средства во својот 
нов Буџет. 

Со тоа сакавме да го насочиме фоку-
сот кон младите и да им го поттикнеме 
интересот за спортување.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Советот на Општина Аеро-
дром изгласа амандман, со кој ќе 
се одвојат 3 милиони денари за 
реновирање на подовите во ос-
новното училиште „Љубен Лапе“ 
и речиси уште толку за ОУ „Лазо 
Ангеловски“. 

Со оглед на тоа што усло-
вите во училиштата се исклучи-
телно важни за квалитетно об-
разование, Општина Аеродром ќе 
продолжи да создава современи 
услови за поуспешно образовно 
искуство. Всушност, создавањето 
врвни услови во училиштата што 
доликува на 21-от век ќе биде 
наша постојана заложба.

„ЉУБЕН ЛАПЕ“ И „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ 
ЌЕ ДОБИЈАТ НОВИ ПОДОВИ
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СО ВЕДАР ДУХ И ПО 90-ТА ГОДИНА
Аеродром општина за сите возрасти

Велат дека Аеродром е мла-
да општина не само поради своето 
постоење, туку и според младата 
популација што сè повеќе се до-
селува. Но, дали е баш така? Дека 
ова е место што го сакаат сите и 
општина за сите возрасти доказ 
се точно 6-те витални пензионери 
со над 90 години и бројните 80-го-
дишни пензионери, кои живеат 
безгрижни пензионерски денови и 
имаат богат социјален живот.

Чичко Перо, кој себеси се 
нарекува на шега зградоначалник, 
е претседател на Заедницата на 
сопственици на зграда број 10 на 
улица „Методија Шаторов Шарло“ 
и ревносно си ја врши задачата на 
добар домаќин. Зградата е изгра-
дена уште во далечната 1975 годи-
на и поголемиот број од нив живе-
ат тука и по 40 години. Се разбира, 
зградата е стара и постојано има 
нешто за поправка и по некој друг 
проблем, кој тие како што велат, 
го решаваат сложно. Еве, пред 
извесно време направија рекон-
струкција на лифтот, а неодамна 
поставија и видео-надзор пред 

влезот. Тој нè запозна со дел од 
своите состанари.

Разговорот го водевме во 
заедничката просторија во меза-
нинот на зградата, која ја користат 
за состаноци и дружба. Но, во лето 
исклучиво место за дружење им 
се клупите во паркот пред зграда-
та, од кој како што велат, се многу 
задоволни, бидејќи има 2.000 ква-
дратни метри. Тука играат и шах, ги 

шетаат внуците и се дружат со пен-
зионерите од двете соседни кули, 
познати како „воените кули“. 

Тетка Цвета (91), која е 
многу витална и вели „само да ме 
чува паметот, друго не сакам“, им 
забележува на возачите што се 
паркираат по тротоари и ги оне-
возможува пешаците да се движат 
безбедно покрај булеварите. Не ја 
напушта ведриот и оптимистички 

РЕПОРТАЖА

Во посета на една зграда во Стар Аеродром, 
позната по долговечноста на станарите, дознавме 

дека тука живеат 80 и 90-годишници ведри, 
весели, витални и полни со енергија, со ведар дух 
и со конструктивни идеи за подобро утре на сите 

аеродромци

Аеродром општина за сите возрасти

РЕПОРТАЖА

Во оваа зграда живеат 
6 пензионери со над 90 години

Заедничката просторија во мезанинот - место за дружба и состаноци
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дух. Неколкумина од пензионерите 
деновиве и ја поправиле атмосфер-
ската инсталација на балконот, па 
таа радосно извикала „Супер! Фала 
ви дечки, наредните 10 години раат 
ќе тргам“.

Баба Даница (96) е дојдена 
од Загреб поради војната во 1991 
година и оттогаш Аеродром го за-
сакала како свој дом, а тука живее 

и нејзината ќерка, која е исто така 
пензионерка, како и ќерката на те-
тка Цвета што и до ден денес знае 
да ја скара кога е „непослушна“, 
иако има 63 години.

Тука се и дедо Иво (91), кој 
има мали проблеми со слухот и 
вели дека Аеродром е најдобра и 
најубава општина, потоа дедо Перо 
(92), дедо Јордан (93) и баба Миле-

ва (98). На средбата дојдоа и неш-
то помлади пензионери во своите 
80-ти години, кои тие ги нарекува-
ат „подмладок“. Велат нив ги има 
во голем број. „Еве уште еден де-
чко!“, некој довикна додека се дру-
жевме со присутните пензионери, 
кога на вратата се појави и чичко 
Љубо (83).

Потоа се разви жестока де-
бата дали треба да постојат пен-
зионерски домови или не, дали 
припадниците на оваа возрасна 
генерација треба да живеат со де-
цата или за нив треба да се грижат 
стручни лица. Сепак, на крајот сите 
се согласија дека се среќни што 
живеат во урбана населба каква 
што е Аеродром.   

Им посакуваме и 100-от 
роденден да си го прослават 

сите заедно!

СО ВЕДАР ДУХ И ПО 90-ТА ГОДИНА

РЕПОРТАЖА

И ПО 90-ТА ГОДИНА

РЕПОРТАЖА

Иако со бастуни секогаш расположени за прошетка - 
тетка Цвета и чичко ЉубоВесникот АЕРОДРОМ го читаат со големо задоволство
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ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ

НАЈДОБАР ЛЕК ПРОТИВ БОЛКАТА ВО ГРБОТ Е АКТИВЕН ЖИВОТ!
Спондилоза - болест на современиот човек

Фактори на ризик

Долгото и неправилно се-
дење пред компјутер, дома или на 
работното место, често  предизви-
кува болка во грбот или спонди-
лоза. Оваа болка денес е еден од 
најчестите здравствени проблеми 
и нема човек, кој не се пожалил 
од неа. Спондилозата претставува 
дегенеративна промена на зглобо-
вите и ‘рскавицата, која најчесто се 
појавува на најмобилните делови 
од нашиот ‘рбет, односно на цер-

викалниот и на лумбалниот предел. 
Најчесто се јавува кај луѓето, кои 
долго време седат, поточно кај 6% 
од населението во сооднос 3:1 кај 
мажи во споредба со женска попу-
лација.

Фактори на ризик, кои го 
забрзуваат развојот на спонди-
лозата се динамичниот начин на 
живот, недоволната физичка ак-
тивност, лошото држење на тело-
то, професиите, кои бараат долго 
седење (канцелариски работни-
ци, возачи, градежни работници), 

Најдобра мерка против спондилозата 
е поактивен начин на живот, но и да 
се избегнува долгото седење, да се 
внимава на телесната тежина и да 
се носат удобни обувки! Во акутна 
и хронична фаза се препорачува 
мирување, носење околувратник, 
пешачење, пливање и разни видови 
масажа за намалување на болката и 
згрченоста...
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ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ

НАЈДОБАР ЛЕК ПРОТИВ БОЛКАТА ВО ГРБОТ Е АКТИВЕН ЖИВОТ!
одморање во неправилна полож-
ба или прекумерна тежина. Велат 
дека болките во ‘рбетот најчесто 
настануваат поради товарот, кој 
доаѓа со годините.

Шилци

Спондилозата се каракте-
ризира со промени на зглобната 
‘рскавица, кои водат до нејзино 
истенчување, или до создавање 

хипертофични коскени израстоци 
на рабовите на зглобовите, познати 
како шилци, односно коскени шил-
ци, кои немаат заштитна ‘рскавица. 
Се препорачува мирување. Болката 
може да се зголеми ноќно време 
како резултат на топлината во кре-
вет, при влажно и студено време и 
при кревање товар. 

Симптоми

Прв симптом на спондило-
зата обично е вкочанетост, но со 
раздвижување таа попушта. На 

почетокот на болеста често се ја-
вува и замор при подолго, а по-
доцна и при кратко оптоварување 
на зглобот. Во подоцнежната фаза 
настанува деформација како ре-
зултат на контракција и спазам на 
мускулите околу самиот зглоб. Исто 
така, може да се појави и оток на 
зглобот. Во оваа фаза може да дој-
де и до ограничени движења со 
атрофија на мускулатурата. Пора-
ди невоспалителната природа на 
болеста, седиментацијата, хемато-
лошките и биохемиските наоди се 
нормални.

Лекување

Најдобра мерка против 
спондилозата е превенција и тоа 
преку зголемување на здравстве-
ната култура, поактивен начин на 
живот, спорт, хигиена и диетет-
ски режим на исхрана. Тоа значи 
дека треба да се живее квалитет-
но, да се држи телото правилно, 
да се спортува, да се зајакнуваат 
мускулите на грбот и околу ‘рбе-
тот и периодична физикална тера-
пија. За оние кои имаат тешка фи-
зичка работа се препорачува да 
користат заштитни фиксатори за 
‘рбетниот столб и да избегнуваат 
долго седење. Исто така, мора да 
се внимава и на телесната тежи-
на, која треба да е во нормала и 
да се носат удобни обувки. Само 
на овој начин може да се спречат 
многу штетни и непосакувани по-
следици!

Во акутна фаза на лекување 
се спроведува терапија, чија ос-
новна цел е намалување на бол-

ката како симптом. Притоа, се 
препорачува мирување, па дури 
и имобилизација со околувратник, 
кој се носи најмногу до три недели 
со повремено вадење. Се препо-
рачува стоење и одење, а се из-
бегнува седење, кревање товар, 
наведнување и ротации во ‘рбе-
тот. Се препорачува и пливање и 
пешачење по рамни патеки. Во 
хронична фаза се спроведуваат 
другите физикални модалитети 
на лекување како соно, електро, 
термо, магнет, хидротерапија, 
фототерапија, мануелна маса-
жа, балнеотерапија, екстензија 
и кинезитерапија, со кои се по-
стигнува зголемена циркулација, 
намалување на инфламаторната 
реакција, намалување на болката 
и згрченоста...



КОМЕДИЈА ПРЕКУ КОЈА МОЖЕТЕ ДА 
„ЅИРНЕТЕ“ ЗАД КУЛИСИТЕ НА ТЕАТАРОТ

Актерите со динамичната игра откриваат еден цел процес на правење претстава, 
проблемите со кои се соочува режисерот, задачата на суфлерот и актерите, сите грешки и 

малери на сцената... и на кој начин актерите се обидуваат да ја „извадат“ претставата 

„Бракот е брак“ е една од новите 
комедии на репертоарот на Театар 
Комедија, работена според „Проси-
дба“ од Чехов во режија на Теа Бе-
говска.

Тоа е претстава преку која мо-
жете да „ѕирнете“ зад кулисите на 
театарот, претстава што на забавен 
начин ќе  ви одговори на сите пра-
шања што сте ги имале за театарот 
како институција и начините како 
се подготвува една претстава. Ак-

терите од Театар Комедија со 
динамичната игра откриваат 

еден цел процес 
на правење 

претстава, 
про-

блемите со кои се соочува режи-
серот при „режирањето“ претстава 
(режисерот го игра актерот Роберт 
Ристов), задачата на суфлерот, про-
блематики на создавање на театар-
скиот свет, задачата на актерите… 
и сето тоа видено низ призмата на 
ликот на директорот. 

Во претставата, која е поделена 
на два дела, првиот дел е за проце-
сот на претставата и прикажани се 
суетите на актерите и погрешните 
одлуки на директорот. Вториот дел, 
пак, е за тоа како не треба да изгле-
да една претстава и за сите грешки 
и малери, кои се случуваат, со што 
се соочуваат актерите и режисери-
те и на кој начин актерите се обиду-
ваат да ја „извадат“ претставата.

Во „Бракот е брак“ играат Ро-
берт Ристов како режисерот, 

Столе Мицов во улога на ак-
терот/Иван Васиљевич Ло-

мов, актерката/Наталија 
Степанова - Ева Скенде-

ровска, во улогата на директор е 
Ердоан Максут, „суфлерката” е Миа 
Кантарџиева, а улогата 
на музичарот ја има 
Енес Беговски, кој е 
и автор на музиката 
во претставата. Ко-
стимографијата е 
дело на Марта 
Дојчиновска, 
а сценограф 
на претста-
вата е Сергеј 
Светозарев.динамичната игра откриваат 

еден цел процес 
на правење 

претстава, 
про-

пак, е за тоа како не треба да изгле-
да една претстава и за сите грешки 
и малери, кои се случуваат, со што 
се соочуваат актерите и режисери-
те и на кој начин актерите се обиду-
ваат да ја „извадат“ претставата.

Во „Бракот е брак“ играат Ро-
берт Ристов како режисерот, 

Столе Мицов во улога на ак-
терот/Иван Васиљевич Ло-

мов, актерката/Наталија 
Степанова - Ева Скенде-

ТЕАТАР КОМЕДИЈА: „БРАКОТ Е БРАК“ 



ЗАБАВА

    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ГЕНЕРАЦИЈА
- Дечко кое годиште си?
- 2002-ро.
- Што убаво, генерација со колата си ми.

ДИЕТА ЗА ПОСЛЕ ПРАЗНИЦИТЕ

ПОНЕДЕЛНИК: ЗЕМЕТЕ ЕДНО ЈАЈЦЕ!

ВТОРНИК: СВАРЕТЕ ГО ЈАЈЦЕТО!

СРЕДА: ИЗЛУПЕТЕ ГО ЈАЈЦЕТО! 

ЧЕТВРТОК: ИЗЕДЕТЕ ЈА БЕЛКАТА!

ПЕТОК: ИЗЕДЕТЕ ЈА ЖОЛЧКАТА!

САБОТА И НЕДЕЛА: СЛОБОДНИ ДЕНОВИ!

Првата љубов е опасна само ако е и последна.
Бранислав Нушиќ

Ако човекот не знае кон кое пристаниште 
плови, ниеден ветер нема да биде поволен.

Сенека

Луѓето цела недела чекаат да дојде петок, 
цела година да дојде лето и цел живот да 
бидат среќни.

Умберто Еко

Ау Белчо! 
Па, ти си вежбал!



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

Изгревање на сонцето - Виктор Стефаноски
Срце - Ксенија Тодорова

Денот се буди - Теодора Дамческа

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ



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.

Зајдисонце во Аеродром - Мартина Георгиевска

Зајдисонце - Ивана Мирчевска

Ноќна фотографија на Општина Аеродром - Мартин Петровски

Ноември во Аеродром 
- Хари Михајловски
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ПИСМА

СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПРЕД „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“, 
„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ И „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“

Почитувани,
Жител сум на Општина Аеродром, поточно на улица „Бојмија“ број 8. Ви пишувам за потребата од подобрување на 
безбедноста на учениците од ОУ „Браќа Миладиновци“. Доколку нема можности за поставување светлосна сигна-
лизација на раскрсницата кај ова училиште, која е енормно оптоварена со сообраќај, пожелно би било да се по-
стави уште еден  сообраќаен знак и „легнати полицајци“ во секој правец што води кон училиштето. Имено, постои 
само еден „легнат полицаец“ и тоа истиот е поставен откако ќе се одмине училиштето на улица „23-ти Октомври“, 
што е недоволно. Исто така, на потегот од „Ред кафе“ кон мостот  (кај вулканизерот),   некогаш постоеле неколку  
пешачки премини со оглед дека станува збор за крстосница. Возачите не запираат, затоа што од пешачките пре-
мини нема видлива трага. Затоа, Ве молам да преземете дејствија во насока на зголемување на безбедноста во 
сообраќајот на овој реон, во кој има голема концентрација на возила, поради тоа што тука се наоѓа училиштето, 
пензискиот фонд, фирми итн.                Со почит,

Д.Р.
 Почитувани,
Општина Аеродром ги зема предвид забелешките што ги посочивте во врска со безбедноста на учениците и други-
те граѓани што ја користат сообраќајницата кај основното училиште „Браќа Миладиновци“ и веќе во претстојниот 
период ќе почне со реализација на проект за поставување на соодветна сообраќајна сигнализација. Покрај посо-
чената сообраќајница, овој проект ќе ги опфати и улиците пред основните училишта „Блаже Конески“ и „Алексан-
дар Македонски“, со што очекуваме значително да се зголеми безбедноста на нашите ученици.

Со почит,
Општина Аеродром

НОВА СООБРАЌАЈНИЦА МЕЃУ АЕРОДРОМ И 
КИСЕЛА ВОДА Е НЕМИНОВНО ПОТРЕБНА

Почитувани,
се обраќам во име на засегната страна, во поглед на пристапот на нашата 
Општина со Општината Кисела Вода, со која просторно сме многу малку од-
далечени, а сепак сме принудени поради неповрзаност да се оптоваруваaт 
и без тоа оптоварените сообраќајници во Скопје, каде се забележува нај-
големата гужва, особено булеварите „Србија“ и „Кузман Јосифовски Питу“. 
Оттука, сакам да потенцирам од колкаво значење за нас граѓаните би било 
и сакам да предложам од името на многу жители дека особено важно би 
било да се даде приоритет на изградба на улица, која ќе ги поврзе овие две 
општини и што е уште позначајно, ќе се решат проблемите од разни сфери. 
Секако дека за тоа постојат многу опции преку решавање на имотно-прав-
ните односи околу пругата, која ги дели двете општини и многу лесно би 
дошло до разлабавување на  сообраќајниот хаос во општините преку улица 
која ќе ги спои во делот околу пругата и пред неа.
Однапред благодарам на вниманието со надеж дека ќе се разгледа и реши 
ова прашање во што поскора иднина,

граѓанин на Општина Аеродром
Почитувани,
Новата сообраќајница што ќе ги поврзе општините Аеродром и Кисела 
Вода, како што предлагате, веќе е испланирана во Генералниот урбанис-
тички план за Град Скопје. Сепак, изведбата на таа сообраќајница е во на-
длежност на Град Скопје, кој треба да ги обезбеди средствата потребни за 
реализација. Секако, оваа сообраќајница е неминовно потребна на Општи-
на Аеродром како втора врска со Општина Кисела Вода.

Со почит,
Општина Аеродром

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НОВ 
ИМОТ ПОТРЕБНИ СЕ 

ИМОТЕН ЛИСТ, ЛИЧНА 
КАРТА И КУПОПРОДАЖЕН 

ДОГОВОР

Почитувани,
Ме интересира како може да се 
пријавам за плаќање данок на имот 
на нов стан и кои документи се по-
требни за да се поднесе пријава? 
Дали е потребен имотен лист за 
станот и некој друг дополнителен 
документ?

Со почит,
Д.Ј.

Почитувани,
Потребни документи за пријаву-
вање имот се: имотен лист, лична 
карта (или лични карти, ако има 
повеќе сопственици), како и ку-
попродажен договор, оставинска 
постапка или документи од на-
следство.

Со почит,
Општина Аеродром
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Полиција  .......................................................192
ПС Аеродром  ...................2432 362, 3142 408

Градинки
Срничка  .............................................. 2455 512
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Урбани заедници
Бисер  ............................................ 075/316 526
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ИТ ............................................................. 2401 530  
Социјална заштита  ............................... 2401 518 
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Животна средина ................................. 2401 552 
Урбанизам  ............................................. 2401 528
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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 
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СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   




