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Оп шти на А е род ром из ра-
бо ти веб-пор тал за поддр шка на 
биз нис-сек то рот mspa e rod rom.mk, 
на кој фир ми те и нев ла ди ни те ор-
га ни за ци и на неј зи на те ри то ри ја 
ќе мо жат бес плат но да се про мо-
ви ра ат и да до би ва ат сер вис ни ин-
фор ма ци и.

Пре ку пор та лот прет при ја-
ти ја та мо жат да ги про мо ви ра ат 
сво и те про из во ди, но и соп стве ни-

те брен до ви, ак ци и, вра бо те ни во 
фир ми те или ус пеш ни при каз ни.

Ку ри о зи тет на сај тот ќе би-
де тоа што Општина А е род ром 
пре ку о вој пор тал ќе вр ши днев на 
про мо ци ја на фир ми, кои ег зис-
ти ра ат на неј зи на та те ри то ри ја. 
Фир ми те што са ка ат да о без бе дат 
бес плат на рек ла ма тре ба да се 
ре гис три ра ат на пор та лот, да ги 
кон так ти ра ат ли ца та од ре де ни за 

со ра бот ка и да о без бе дат ма те ри-
јал. Се ко ја фир ма, ко ја ќе дос та-
ви ма те ри јал, ќе би де об ја ве на на 
пор та лот. Е дин ствен кри те ри ум 
што фир ма та тре ба да го ис пол-
ну ва за да о без бе ди бес плат на 
рек ла ма на пор та лот е да би де 
ре гис три ра на на те ри то ри ја та на 
Оп шти на А е род ром. Рек ла ми ра-
ње то ќе се вр ши на прин цип прв 
прис тиг нат прв об ја вен.
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„Из град ба та на но ва дет ска 
гра дин ка е ре ал на пот ре ба, со ог-
лед на зго ле ме ни от број де чи ња 
во на ша та оп шти на. Гри жа та за 
де ца та е кон ти ну и ра на“, из ја ви 
гра до на чал ни кот Ко нев ски.

Но ви от об јект, кој ќе би де 
е нер гет ски е фи ка сен со е ко лош-
ки при фат ли ви ма те ри ја ли за из-
град ба, ќе се гра ди во со ра бот ка 

со Ми нис тер ство то за труд и со-
ци јал на по ли ти ка, кое у чес тву ва 
со по ло ви на од не оп ход ни те фи-
нан сис ки сред ства во ви си на од 
13 ми ли о ни де на ри. Се о че ку ва 
но ва та гра дин ка да се из гра ди за 
6 ме се ци.

Де ка гри жа та за де ца та е 
кон ти ну и ра на збо ру ва и фак тот 
што прет ход но бе ше из гра де на 

гра дин ка та „Сон це“ во Ре он ски 
цен тар „А е род ром“, а беа це лос-
но ре кон стру и ра ни и пос тој ни-
те дет ски гра дин ки, со цел да се 
о воз мо жат што по доб ри ус ло ви 
за прес тој и вос пи ту ва ње на де-
ца та од прет школ ска воз раст. 
Ис то та ка, во 2017 го ди на се о че-
ку ва из град ба на уш те е ден ва-
ков об јект.

Со пос та ву ва ње ка мен-те-
мел ник во дво рот на ос нов но то 
у чи лиш те „Го це Дел чев“ во Гор-
но Ли си че на 5.1.2016 го ди на 
поч на из град ба на но ва дет ска 
гра дин ка, на кое при сус тву ва а 
тогашниот пре ми е р Ни ко ла Гру-
ев ски, за ме ник-ми нис те рот за 
труд и со ци јал на по ли ти ка, Ди-
ме Спа сов, гра до на чал ни ци те на 

Град Скоп је и на Оп шти на А е род-
ром, Ко це Тра ја нов ски и И ви ца 
Ко нев ски, пра те ни ци со вет ни ци 
и го лем број гра ѓа ни.

Но ва та дет ска гра дин ка 
ќе има ка па ци тет до 100 де чи ња 
и ќе ги ис пол ну ва си те не оп ход-
ни стан дар ди за ва ков тип ин-
сти ту ци и, о воз мо жу вај ќи сов-
ре ме ни ус ло ви за згри жу ва ње и 

прес тој на де ца од прет школ ска 
воз раст. 

Об јек тот ќе содр жи две го-
ле ми за ни мал ни, прос тор за при-
ем, куј на, са ни тар ни јаз ли и ад-
ми нис тра ти вен прос тор . Дет ска та 
гра дин ка ќе би де оп ре ме на со 
кре вет чи ња, ма сич ки, стол чи ња, 
пла ка ри, наг лед ни сред ства и иг-
рач ки.

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ
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УШТЕ ЕДНА НОВА 
ДЕТСКА ГРАДИНКА 
СО КАПАЦИТЕТ ЗА 
250 ДЕЧИЊА

„На мое ог ром но за-
до вол ство, а ве ру вам и на 
за до вол ство на мно гу ро ди-
те ли, мо же ме да го на ја ви-
ме но ви от про ект на Оп шти-
на А е род ром за из град ба на 
но ва дет ска гра дин ка, вто ра 
по ред о ва а го ди на“, из ја ви 
гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев-
ски, на прес-кон фе рен ци ја та 
одр жа на на 8.1.2016 го ди на.

Но ва та дет ска гра-
дин ка, што тој и за ме ник-
ми нис те рот за труд и со-
ци јал на по ли ти ка, Ди ме 
Спа сов, ја на ја ви ја, ќе има 
ка па ци тет за над 250 де чи-
ња и ќе би де из гра де на во 
рам ки на кло нот „Че кор че“ 
со сред ства од Бу џе тот на 
Оп шти на А е род ром.

Спо ред про ек тот, об-
јек тот ќе ги ис пол ну ва си те 
не оп ход ни стан дар ди за ва-
ков тип на ин сти ту ци и и ќе 
о воз мо жи сов ре ме ни ус ло-
ви за згри жу ва ње и прес-
тој на де ца од прет школ ска 
воз раст. 

Об јек тот ќе содр жи 6 
го ле ми за ни мал ни на при-
зем је и три на ка тот што 
зна чи вкуп но 9 за ни мал ни, 
прос тор за при ем, куј на, са-
ни тар ни јаз ли, ад ми нис тра-
ти вен прос тор и под рум ски 
прос то ри и и се то тоа на 
повр ши на од 1.700 квад-
рат ни мет ри.

Се раз би ра, дет ска-
та гра дин ка ќе би де оп-
ре ме на со кре вет чи ња, 
ма сич ки, стол чи ња, пла-
ка ри, наг лед ни сред ства 
и иг рач ки. Об јек тот ќе би-
де е нер гет ски е фи ка сен, а 
ма те ри ја ли те за из град ба 
ќе би дат е ко лош ки при-
фат ли ви.

Со из град ба та на но-
ва та дет ска гра дин ка, ка ко 
што ре че гра до на чал ни кот 
Ко нев ски, се о че ку ва да се 
за до во ли пот ре ба та од по-
го лем ка па ци тет за згри-
жу ва ње на де ца та, ко ја е 
ре ал на со ог лед на зго ле-
ме ни от број де чи ња во Оп-
шти на А е род ром.

Во населбата Јане Сандански
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Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром И ви ца Ко нев ски за-
ед но со ми нис те рот за тран спор т 

и врс ки, Вла до Ми сај лов ски, на 
15.1.2016 го ди на о фи ци јал но пуш-
ти ја во у пот ре ба ед на од нај го ле ми-

те у ли ци во Гор но Ли си че, ко ја во 
те кот на из ми на ти те не кол ку ме се-
ци бе ше це лос но ре кон стру и ра на.

    ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНАТА УЛИЦА
       „ГОРНО ЛИСИЧЕ“

Инфраструктура

ПРЕД

ПОТОА

ДОЛ НО ЛИ СИ ЧЕ
Го ди на ва, ис то та ка, се пред-

ви де ни ин фрас трук тур ни про ек ти и 
за Дол но Ли си че, ка де се пла ни ра да 
се из гра ди ат мос фер ска ка на ли за ци ја 
на глав на та у ли ца, а за ед но со Ми нис-
тер ство за тран спор т и врс ки и Ев роп-
ска бан ка за раз вој на ис та та у ли ца ќе 
се ре кон стру и ра во до вод на та мре жа, 
со што се о че ку ва зна чи тел но да се 
по доб ри во дос наб ду ва ње то. 

Ос вен што бе ше пуш те на во у пот ре ба ре кон-
стру и ра на та у ли ца Гор но Ли си че во ис то и ме на та 
на сел ба, Оп шти на А е род ром ќе ре кон стру и ра уш те 
ед на у ли ца во Гор но Ли си че, за што е об ја вен тен-
дер . Ста ну ва збор за ком плет на ре кон струк ци ја на 
у ли ца та „Ѓор ѓи Кап чев“ во дол жи на од о ко лу 1.500 
мет ри.

И на ку, во те кот на 2016 го ди на се пла ни ра ат 
и дру ги ин фрас трук тур ни про ек ти во о ва а на сел ба, 
ка ко што се ре кон струк ци ја на три мос та на Ус јан-
ски от ка нал, но ви пе шач ки па те ки на бу ле ва рот 
„Фев ру ар ски по ход“, пос та ву ва ње хо ри зон тал на и 
вер ти кал на со об ра ќај на сиг на ли за ци ја на у ли ци те 
„То дор Чан гов“ и „Гор но Ли си че“, кои беа не о дам-
на ком плет но ре кон стру и ра ни, пос та ву ва ње клу пи, 

кан ти за от па до ци и заш тит ни ог ра ди, ка ко и ос вет-
лу ва ње на пар кот во из град ба пок рај ке јот на Вар-
дар .

Ста ну ва збор за ре-
кон струк ци ја на ис то и ме на та 
у ли ца „Гор но Ли си че“ и тоа 
на по те гот од „12 Ма ке дон ска 
бри га да“ до црк ва та „Св. Пе-
тар и Пав ле“.

Вкуп на та дол жи на на 
ре кон струк ци ја та што ја оп фа-
ти у ли ца та „Гор но Ли си че“ из-
не су ва о ко лу 1,7 ки ло мет ри, 
со вкуп на вред ност од о ко лу 
14 ми ли о ни де на ри. 

Ре кон струк ци ја та, ис-
то та ка, оп фа ти и ни ве ли ра-

ње шах ти, ка ко и са ни ра ње 
пре ко пи. Пок рај об но ву ва-
ње то на две те у ли ци со нов 
ас фал тен слој со ши ро чи на 
од о ко лу се дум мет ри, об но-
ве ни се и тро то а ри те со бе-
ка тон-плоч ки.

„Со ре кон струк ци ја та на 
о ва а у ли ца о че ку ва ме зна чи-
тел но да се по доб рат не са мо 
ус ло ви те за со об ра ќај, ту ку и 
без бед нос та во Гор но Ли си-
че“, из ја ви гра до на чал ни кот 
Ко нев ски.

ГОР НО ЛИ СИ ЧЕ
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На 4.1.2016 го ди на поч на 
из град ба на но ва фе кал на ка на-
ли за ци ја пок рај бу ле ва рот „Ви до е 
Сми лев ски - Ба то“ во при сус тво на 
тогашниот прет се да те л на Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко-
ла Гру ев ски, гра до на чал ни ци те на 
Град Скоп је и на Оп шти на А е род-
ром, Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко-
нев ски, ка ко и го лем број гра ѓа ни.

Ста ну ва збор за о бе мен про-
ект што оп фа ќа из град ба на но ва 

фе кал на ка на ли за ци ја во дол жи на 
од о ко лу 800 мет ри, ко ја ќе о воз-
мо жи да се прик лу чат згра ди те од 
Ре он ски цен тар „А е род ром“, ка де 
Оп шти на А е род ром пред две го ди-
ни ја о без бе ди це лос на та се кун-
дар на фе кал на ка на ли за ци ја во 
дол жи на од 1,5 ки ло ме тар .  

Ис то та ка, на но ва та фе кал-
на ка на ли за ци ја, ќе мо же да се 
прик лу чат и ви со ко кат ни ци те, кои 
се на о ѓа ат во завр шна фа за на из-

град ба, ка ко и но ви те згра ди пок-
рај бу ле ва рот „Тре та ма ке дон ска 
бри га да“, ка де има из ве де но 650 
мет ри фе кал на ка на ли за ци ја, та ка 
што о вој дел од оп шти на та ќе би де 
це лос но пок ри ен со не оп ход на та 
ка на ли за цис ка ин фрас трук ту ра. 

Сред ства та за о вој про ект 
од ви тал но зна че ње за ур ба но то 
жи ве е ње на гра ѓа ни те во ви си на 
од 27 ми ли о ни де на ри се о без бе-
де ни од Бу џе тот на Град Скоп је.

Гра до на чал ни ци те на Град 
Скоп је и на Оп шти на А е род ром, 
Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко нев-
ски, на 29.1.2016 го ди на о фи ци-
јал но го оз на чи ја по че то кот на 
гра деж ни те ра бо ти за про дол жу-
ва ње на бу ле ва рот „АС НОМ“ кон 
Гор но Ли си че.

Ста ну ва збор за про дол жу-
ва ње на бу ле ва рот од ФФМ до у ли-
ца та То дор Чан гов во дол жи на од 
430 мет ри, ка де ќе се из гра дат 4 
со об ра ќај ни лен ти и но ва раскрс-
ни ца.

Про дол жу ва ње то на о вој 
бу ле вар е е ден вид за ок ру жу ва-
ње на ин фрас трук ту ра та за но ва-
та на сел ба пок рај Вар дар со но ви 
25 згра ди. Со тоа се о че ку ва зна-
чи тел но да се по доб рат ус ло ви те 
за со об ра ќај, но и без бед нос та во 

о вој дел од оп шти на та, во кој из-
ми на ти ов пе ри од бе ше из гра де на 
ком плет на та сер вис на ин фрас-
трук ту ра во вред ност од 120 ми-
ли о ни де на ри.

На о ва а ло ка ци ја Оп шти на 
А е род ром из гра ди о ко лу 2 ки ло-
мет ри фе кал на и ат мос фер ска ка-
на ли за ци ја, во до вод на мре жа во 

дол жи на од 1,5 ки ло ме тар , ас фал-
ти ра сер вис ни у ли ци на повр ши на 
од о ко лу 20.000 квад рат ни мет ри 
и пос та ви тро то а ри на повр ши-
на од над 5.000 квад рат ни мет ри, 
ка ко и 1.000 но ви пар кинг-мес та. 
При тоа, на це ла та повр ши на пос-
та ви јав но ос вет лу ва ње со 74 си ја-
лич ни мес та.

БУЛЕВАРОТ „АСНОм“ СЕ 
ПРОДОЛЖУВА КОН ГОРНО ЛИСИЧЕПОЧНА ИЗГРАДБА НА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Покрај булеварот „Видое Смилевски - Бато“
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У п  р а -
ва та за јав ни 
при хо ди (УЈП) 
ги из вес ту ва 
жи те ли те на 
Оп шти на А е-
род ром де ка 
под не су ва ње 
го диш на да-
ноч на при-
ја ва за 2015 
го ди на поч на 
на 1.1.2016 
и ќе тра е до 
15.3.2016 го-

ди на, со цел нав ре ме но да се ис пол нат за кон ски те 
обвр ски за при ја ву ва ње на при хо ди те во Уп ра ва та за 
јав ни при хо ди.

Го диш на та да ноч на при ја ва (ПДД-ГДП) мо-
же да се пре зе ме пре ку ин тер нет стра ни ца та или на 
шал те ри те на УЈП.

Зим ска та служ ба на Оп шти на А е род ром на 
3.1.2016 го ди на, вед наш от ка ко поч на да па ѓа пр ви-

от снег зи ма ва, из ле зе на те рен и неп-
ре ки на то во те кот на ноќ та ги рас чис-
ту ва ше пар кинг-у ли ци те и па те ки те, 
кои се под над леж ност на оп шти на та.

Во те кот на ве чер ни те и ноќ ни те 
ча со ви на те ри то ри ја та на Оп шти на А е-
род ром се фр ле ни о ко лу 7 то ни сол и во 
ни ту е ден мо мент не се доз во ли да има 
зас тој или проб ле ми со со об ра ќа јот на 
у ли ци те во оп шти на та. У ли ци те кон ти-
ну и ра но се рас чис ту ва а со во зи ла та за 
зим ско одр жу ва ње у ли ци што Оп шти на 
А е род ром ги на ба ви за таа на ме на.

Ис то та ка, беа ан га жи ра ни и се-
зон ски те ра бот ни ци да ги рас чис ту ва ат 

при о ди те о ко лу гра дин ки те и у чи лиш та та, а се ин-
тер ве ни ра ше и на ав то бус ки те пос тој ки.

Во из ми на ти от пе ри од во 
Оп шти на А е род ром се одр жа се-
ри ја од о сум сред би ме ѓу прет-
став ни ци на по ли ци ја та и на За ед-
ни ци те на соп стве ни ци.

На де ба ти те ста на збор за 
спре чу ва ње краж би во до мот и за 
ра бо та та на по ли ци ја та и неј зи ни-
те служ би, о со бе но за ра бо та та на 
служ би те за при бе ле жу ва ње, чи ја 
ра бо та ди рек тно е повр за на со ра-
бо та та на Куќ ни те со ве ти. 

За вре ме 
на пре зен та ци и-
те прет став ни ци те 
од МВР по тен ци ра а 
не кол ку со ве ти за 
на чи ни те ка ко да 
се заш ти ти ме од 
краж би, ка ко што 
се зат во ра ње на си те вра ти и про-
зор ци во до мо ви те и ав то мо би-
ли те, да се не гу ва ат доб ро со сед-
ски те од но си, да не се доз во лу ва 

не поз на то ли це да вле зе во до мот 
и се ко ја сом ни тел на си ту а ци ја да 
се при ја ви во по ли ци ја на те ле-
фон ски от број 192.

На 8.1.2016 го ди на во прос-
то ри и те на Оп шти на А е род ром се 
одр жа пре зен та ци ја на Е раз мус+, 
Е-тви нинг, Е у ро пас и Е у ро гај денс.

На о ва а ра бот на сред ба при-
сус тву ва а нас тав ни ци од пет ос нов-
ни у чи лиш та и ед но сред но струч но 
у чи лиш те од Оп шти на А е род ром.

Цел та на одр жу ва ње на о ва а 
ра бот на сред ба бе ше за поз на ва ње 
со Е раз мус+, Е-тви нинг, Е у ро пас 
и Е у ро гај денс, ка ко и как ви мож-
нос ти ну ди прог ра ма та Е раз мус+ и 
мре жи те Е-тви нинг, Е у ро пас и Е у-
ро гај денс. На о ва а ра бот на сред ба 
им беа об јас не ти клуч ни те ак ци и 
на Е раз мус+ прог ра ма та, ка ко и 
ак тив нос ти те кои ќе би дат ор га ни-
зи ра ни од стра на на На ци о нал на-
та а ген ци ја за ев роп ски об ра зов ни 
прог ра ми и мо бил ност, а се од не-
су ва ат на по мош и поддр шка на 
ко рис ни ци те кои би ап ли ци ра ле во 
на ред ни те ро ко ви.

ПОЛИЦИЈАТА И ЗАЕДНИЦИТЕ НА СОПСТВЕНИЦИ 
ДЕБАТИРАА ЗА КРАЖБИ

ФРЛЕНИ 7 ТОНИ СОЛ ПО ПРВИОТ СНЕГ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕРАЗМУС+, 
Е-ТВИНИНГ, ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

ПОДНЕСИ ГОДИШНА 
ДАНОЧНА ПРИЈАВА!

Во прос то ри и те 
на Оп шти на А е род ром е 
пос та вен ин фор ма ти вен 
пос тер за про мо ци ја на 
бес плат на те ле фон ска 
ли ни ја за при ја ву ва ње 
пов ре ди на ос нов ни те чо-
ве ко ви сло бо ди и пра ва.

Ли ца та кои ќе при-
ја ват пов ре да на ос нов-
ни те чо ве ко ви сло бо ди и 

пра ва ќе до би јат бес плат но со ве ту ва ње за прав ни-
те пос тап ки од стра на на тим на ад во ка ти. 

Ста ну ва збор за про ект на У СА ИД за заш ти-
та на чо ве ко ви те пра ва им пле мен ти ран од Ма ке-
дон ско здру же ни е на мла ди прав ни ци, пре ку кој се 
про мо ви ра и у нап ре ду ва заш ти та та на чо ве ко ви те 
пра ва и де мок рат ски те вред нос ти и се о лес ну ва 
прис та пот до прав да за гра ѓа ни те-жрт ви.

БЕСПЛАТНИ 
ПРАВНИ СОВЕТИ

Информативен постер за заштита на 
човековите слободи и права
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ЕКОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА

Оп шти на А е род ром ги по-
ви ку ва гра ѓа ни те да се прик лу чат 
кон го ле ма та ак ци ја за со би ра ње 
е-от пад, ко ја ќе тра е до кра јот на 
мај. Про ек тот се ре а ли зи ра во со-
ра бот ка со ос нов ни те у чи лиш та 

„Ла зо Ан ге лов ски“ и „А лек сан дар 
Ма ке дон ски“.

За таа цел во прос то ри и те 
на две те у чи лиш та се пос та ве ни 
спе ци јал ни кон теј не ри, во кои гра-
ѓа ни те мо жат да ги ос та ва ат ма-

ли те ра си па ни до маш ни а па ра ти, 
ка ко на при мер , фе но ви за ко са, 
тос те ри, пег ли, мик се ри, мо бил ни 
те ле фо ни, тас та ту ри, фо то а па ра ти, 
мо ни то ри, ком пју те ри итн... Кон-
теј не ри те се зак лу че ни од без бед-
нос ни при чи ни, а у чи лиш те то ќе 
ор га ни зи ра и еко-у че нич ки пат-
ро ли, за до пол ни тел но да ги мо-
ти ви ра гра ѓа ни те да го поддр жат 
про ек тот.

Мо ти вот за ак ци ја та што се 
ор га ни зи ра во со ра бот ка со Цен та-
рот за кли мат ски про ме ни и Ел ко-
лект, е всуш ност, гри жа та за жи-
вот на та сре ди на, би деј ќи е-от па дот 
не сме е да се фр ла во о бич ни те 
кон теј не ри, заш то му тре ба сто ти ци 
го ди ни за да се рас пад не. Од дру га 
стра на, тој мо же да се ре цик ли ра и 
пов тор но да се у пот ре би. 

Гра до на чал ни ци те на Град 
Скоп је и на Оп шти на А е род ром, 
Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко-
нев ски на 16.2.2016 го ди на сим-
бо лич но го оз на чи ја по че то кот 
на гра деж ни те ра бо ти за ре кон-
струк ци ја на ве ло си пед ски те па-
те ки пок рај глав ни те бу ле ва ри. 
Пок рај ре кон струк ци ја та на пос-
тој ни те ве ло си пед ски па те ки на 
бу ле ва ри те „Ја не Сан дан ски“ и 
„Куз ман Јо си фов ски Пи ту“, про-
ек тот пред ви ду ва и из град ба на 
но ви ве ло си пед ски па те ки на бу-
ле ва ри те „Фев ру ар ски по ход“ и 
„Ви до е Сми лев ски - Ба то“.

Со о вој про ект, ка ко што 
ре че гра до на чал ни кот Тра ја нов-
ски, ќе се до би јат ква ли тет ни ве-
ло си пед ски па те ки, о бе ле жа ни со 
стан дар ди зи ра на јас на и вид ли ва 
хо ри зон тал на и вер ти кал на со об-
ра ќај на сиг на ли за ци ја и ќе би дат 
из ра бо те ни од ас фалт. Спуш та-

ња та на раскр сни ци те ќе би дат 
из ве де ни од рам пи, до де ка по 
дол жи на та на па те ки те ќе би дат 
пос та ве ни заш тит ни стол пчи ња. 
Ис то та ка, ќе се дис ло ци ра ат си те 
преч ки на ве ло си пед ски те па те ки 
ка ко што се бил бор ди, кан де лаб-
ри, кон теј не ри, со об ра ќај ни зна-

ци и слич но. Со ре а ли за ци ја та на 
о вој про ект ќе се о воз мо жи жи-
те ли те неп ре че но да го ко рис тат 
ве ло си пе дот ка ко рек ре а тив но и 
тран спор тно сред ство, со што ќе 
се рас то ва ри со об ра ќа јот и по зи-
тив но ќе се вли ја е на жи вот на та 
сре ди на.

ОДЛОЖЕТЕ ГО РАСИПАНИОТ 
ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД ВО 

СПЕЦИЈАЛНИ КОНТЕЈНЕРИ!

Оп шти на А е род ром во со ра бот ка со Град Скоп је, 
по точ но со јав но то прет при ја ти е „Ко му нал на хи ги е на“, 
поч на ак ци ја за со би ра ње ка баст от пад со од нап ред 
утвр де ни тер ми ни и ло ка ци и.

Пр ва та так ва ак ци ја се одр жа на 26 и 27 фев ру-
а ри на це ла та те ри то ри ја на Оп шти на А е род ром, ко га 
гра ѓа ни те кои и ма ат ка баст от пад, во вре мен ски ин тер-
вал од 07:00 до 11:00 ча сот, мо же а да го од ло жат пред 

сво и те до мо ви до кол ку жи ве ат во 
ку ќа или пред згра да до кол ку жи-
ве ат во ко лек тив ни стан бе ни до-
ма ќин ства. При тоа, тре ба ше да 
се вни ма ва от па дот да не го поп-
ре чу ва дви же ње то на пе ша ци те 
и во зи ла та, но и мес то то да би де 
прис тап но за во зи ла та на ЈП „Ко-

му нал на хи ги е на“ за тие да мо жат 
неп ре че но да го со бе рат от па дот.

Под ка баст от пад се под-
раз би ра де ло ви од ме бел, бе ла 
тех ни ка, е лек трон ски а па ра ти, но 
не и гра де жен шут.

Ис то та ка, пос то и мож ност 
вак ва ус лу га гра ѓа ни те да до би-

јат и во дру ги де но ви со од ре ден 
на до мест, за што по де тал ни ин-
фор ма ци и мо же да се до би јат на 
де жур ни от те ле фон 0800 222 33.

На ред на та бес плат на ак-
ци ја за со би ра ње ка баст от пад во 
Оп шти на А е род ром се пла ни ра да 
се одр жи во мај.

НОВИ ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ 
ВО АЕРОДРОМ

АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ ОТПАД
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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.

На раскрсница - Игор Пејиќ

Хотел Русија - Дамјан Гроздановски

Изгрејсонце во магла - Софија Божова

Расцветано дрво во јануари - Ксенија Тодорова

Моето маало - Стефан Кочоски

Небо над Аеродром - Јулиана Николиќ

Виножито - Тоше Спасовски

Дра ги чи та те ли,  Оп шти на 
А е род ром од не 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

Зима во Аеродром - Јаков Ѓоргоноски
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Во дет-
ска та гра дин-
ка „Бу ба Ма ра“ 
на 22.1.2016 
го ди на се одр-
жа е ду ка тив-
на пре зен та-

ци ја на те ма „Јас од би рам здрав је, а ти?“ на ко ја 
беа пре зен ти ра ни про из во ди од ор ган ско по тек ло.

На пре зен та ци ја та ор ган ска та хра на бе ше 
пре по ра ча на за здрав дет ски жи вот, а на де ца та 
им беа по де ле ни ја бол чи ња  од ор ган ско по тек ло.

Цел та на о ва а пре зен та ци ја е де ца та и нив-
ни те ро ди те ли да во дат гри жа за соп стве но то 
здрав је, би деј ќи хра на та вли ја е на на ше то здрав је.

Де ца та од го ле ма та вос пит на гру па во гра дин ка „Ср-
нич ка“, об јект „Ла ле“, ја по се ти ја град ска та биб ли о те ка та 
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ и се за поз на а со ин сти ту ци ја та, ли-
ца та кои ра бо тат во неа и на чи нот на из нај му ва ње кни ги.

Во ед но, и ма а мож ност да се за поз на ва ат со од бра-
ни по ет ски и проз ни де ла од у мет нич ка та и на род на та кни-
жев ност, да во о чу ва ат раз ли ки ме ѓу по е зи ја и про за и да 
раз ви ва ат љу бов и ин те рес кон дет ска та ли те ра ту ра.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На 25.1.2016 го ди на не кол-
ку у че ни ци од ос нов но то у чи лиш те 
„Ла зо Ан ге лов ски“, кои во из ми на-
ти от пе ри од беа до бит ни ци на по-
ве ќе наг ра ди на ме ѓу на род ни и на 
до маш ни кон кур си и нат пре ва ри 
по ли ков но об ра зо ва ни е и ма те-
ма ти ка беа во по се та на Ми нис-
тер ство то за кул ту ра и се срет на а 
со ми нис тер ка та за кул ту ра, Е ли-
за бе та Кан чес ка-Ми лев ска.

На сред ба та бе ше по со че но 
де ка у че ни ци те кон ти ну и ра но се 
до бит ни ци на мно гу приз на ни ја, 
пре ку кои ус пеш но ја а фир ми ра ат 
кул ту ра та на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја во ме ѓу на род ни рам ки. Ис то 
та ка, бе ше по тен ци ра на и од лич-
на та со ра бот ка што ова ос нов но 
у чи лиш те ја има со на ци о нал на-

та ус та но ва Спо мен-дом на Мај ка 
Те ре за, со ко ја во на ред ни от пе-
ри од ќе ре а ли зи ра ат за ед нич ки 
про ек ти по по вод прет стој но то 
прог ла су ва ње на Мај ка Те ре за за 
све ти ца.

Ми нис тер ка та за кул ту ра им 
чес ти та ше за си те ос во е ни наг ра-
ди и ја поз дра ви пос ве те нос та на 
нас тав ни ци те во ак цен ти ра ње то 
на важ нос та на кул ту ра та во вос-
пит но-об ра зов ни от про цес.

У че ни ци те од IV1 од де ле ни е од ОУ „Ѓор ѓи ја Пу-
лев ски“ не о дам на го по се ти ја сред но то у чи лиш те 
„Вла до Та сев ски“ со цел да ги утвр дат зна е ња та за 
струј ни те ко ла, ком по нен ти те на струј но то ко ло, ка ко 
и е лек трич на та е нер ги ја.

Нас тав нич ки от ка дар на „Вла до Та сев ски“, кое 
има три струч ни про фи ла (е лек тро тех нич ка, со об ра-
ќај на и ма шин ска), им о воз мо жи на четвр то од де лен-
ци те да ја раз ви јат сво ја та љу бов кон на уч ни те ис тра-
жу ва ња од об лас та на фи зи ка та.

У че ни ци те и ма а прак тич ни веж би повр за ни со 
ед нос тав ни струј ни ко ла и ком по нен ти, а ја пог лед-

на а и ма ке та та ка де е прет ста ве но дви же ње на воз 
по ши ни.

ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ ЗА СОЗДАВАЊЕ СТРУЈА

УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ 
АФИРмАТОРИ НА КУЛТУРАТА

Учениците од „Ѓорѓија Пулевски“ во посета на „Владо Тасевски“

Успешна еко-кампања

„ЈАС ОДБИРАм ЗДРАВЈЕ,
  А ТИ?“

ДЕЦАТА СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА 
УЧИЛИШТЕ ВО БИБЛИОТЕКА

„СРНИЧКИТЕ“ УЧАТ ДА ГОТВАТ

„БУБАМАРКИТЕ“ СОБРАА 
ОКОЛУ 2.000 ШИШИЊА

Ак тив нос ти те повр за ни со гот ве ње и при гот ву-
ва ње хра на се ре а ли зи ра ат во си те об јек ти на гра дин-
ка та „Ср нич ка“, во рам ки те на Прог ра ма та за здра ви 
жи вот ни на ви ки и без бед но од не су ва ње кај де ца та од 
пре ду чи лиш на воз раст.

За ма ли те де ца, гот ве ње то прет ста ву ва во ис то 
вре ме и за ба ва и иг ра, но и мож ност за у че ње мно гу 
но ви кон цеп ти. Ко га на де ца та им доз во лу ва ме да се 
вклу чат во под го тов ка та на хра на, тие се чув ству ва ат 
ка ко воз рас ни и мно гу зна чај ни.

Де чи ња та од ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ не о дам-
на спро ве до а ус пеш на еко-кам па ња под мо-
то то „Со би ра ме плас ти ка за чис та о ко ли на“.

Во рам ки на кам па ња та се со би ра а 
плас тич ни ши ши ња во си те об јек ти на гра дин-
ка та, а пок рај де ца та се вклу чи ја и ро ди те ли-
те, ка ко и си те вра бо те ни во гра дин ка та, при 
што се соб ра а о ко лу 2.000 ши ши ња.

Кам па ња та е повр за на со про ек тот „Ин-
тег ра ци ја на е ко лош ка та е ду ка ци ја во ма ке-
дон ски от об ра зо вен сис тем“, ко ја бе ше ак тив-
на пос лед на та не де ла од ја ну а ри.

Презентација на органска храна во „Буба Мара“
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ЗАБАВАЗАБАВА

ПРИКАЗНА ЗА
ВЕЧНОТО ДЕТЕ ВО НАС

Што има поубаво од тоа соништата што ги носиме 
во себе понекогаш да се исполнат!?

Детската претстава содржи многу имагинација, 
хумор, песни и смеа, а гледачите доживуваат 
фантастични моменти во земјата Недојдија

ТЕАТАР

Никогаш Нема да го премиНеш 
океаНот додека Не се осмелиш да 
го изгубиш брегот од очите.

кристофер колумбо

ако сакаш да бидеш мудар, 
Научи паметНо да прашуваш, 
вНимателНо да слушаш, мирНо да 
одговараш и да престаНеш кога 
Немаш повеќе што да кажеш.

лафатер

виц На месецот
градиНка
Оди мајка во градинка да си го земе детето. 

Гледа, децата со телефоните седат во песокот, 

а учителката спие.

- Зошто спиете? Сите деца ќе избегаат.

- Да и каде ќе одат? ВИ-ФИ-то фаќа само до 

песокот.

АКО НЕМАШ ХРАБРОСТ ДА ПОЧНЕШ,
ВЕќЕ СИ ЗАВРШИЛ.
 •  
ЗА СПЕКТАКУЛАРНИ РЕЗУЛТАТИ Е 
ПОТРЕБНА СПЕКТАКУЛАРНА
ПОДГОТОВКА.
 •  
УМОТ Е КАКО ПАДОБРАН,
АКО НЕ Е ОТВОРЕН НЕ
СЛУЖИ ЗА НИШТО.

ЗНАЕШ ДЕКА ВРСКАТА ТИ Е 
ЗАЦВРСТЕНА...

КОГА ШОПСКАТА САЛАТА ЈА 
ЈАДЕШ СО КРОМИД!!!

м
УД

РО

СТИ

Нај но ва та кук ле но-иг ра на прет ста ва на Те а-
та рот за де ца и мла дин ци – „Пе тар Пан“, е пов тор на 
сред ба на гле да чи те со риз ни ца та на свет ска та кла-
сич на ли те ра ту ра за де ца.

Пе тар Пан, де те то кое ни ко гаш не из рас ну ва, е 
де те то кое се кој од нас са ка да го задр жи пос то ја но 
во се бе. И што има по у ба во од тоа: со ниш та та што ги 

но си ме во се бе по не ко гаш да се ис пол нат, или пак, 
нај чуд ни те а ван ту ри што сме са ка ле да ги пре жи ве-
е ме да ни се слу чат и од вер ба та во тоа де ка доб ро то 
се ко гаш го по бе ду ва зло то!

Со мно гу и ма ги на ци ја, ху мор , пес ни и сме а гле-
да чи те ќе до жи ве ат фан тас тич ни мо мен ти во зем ја та 
Не дој ди ја.

ќе по ле та ат со на ши те хе ро и со по мош на вол-
шеб ни от прав. ќе се се ќа ва ат на иг ри те од дет ство то 
на пи ра ти и Ин ди јан ци.

Ете, тоа е при каз на та за Пе тар Пан во ре жи ја 
Бо њо Лун гов, ко ја не о дам на ја и ма ше сво ја та пре ми-
е ра во Те а та рот за де ца и мла дин ци.

„Не е лес но да се нап ра ви прет ста ва, ко га ве-
ќе има и филм и цр тан филм на ис та та те ма. Но, и мам 
сре ќа што ак те ри те во о вој те а тар се из вон ред ни, 
а ко га и маш так ви ак те ри, то гаш тоа е ус пех. Ра бо-
тев ме со пол на е нер ги ја, и мав ме од лич на ат мос фе ра 
ко ја ја соз да ва о вој тим. Во прет ста ва та има ли ко ви 
што не се за бо ра ва ат ка ко Ѕвон чи ца, Вен ди, Ка пе тан 
Кук…“, ве ли ре жи се рот Лун гов кој два е се ти на го ди ни 
ра бо ти во о вој Те а тар .

Има 4 нешта, кои во животот
не можат да се вратат:
Збор... откако ќе се каже.
Прилика... откако ќе се пропушти.
Време... откако ќе замине.
Личност... откако ќе умре.



ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

      ПРИДОБИВКИ ОД ПЕШАЧЕЊЕТО
1. Помага во 

одржување на 
телесната тежина

8. Го намалува 
крвниот притисок

2. Достапно
за секого

3. Не бара посебна 
опрема

7. Го намалува
лошиот холестерол и 
го зголемува добриот 

холестерол

4. Еден од 
најлесните 

начини  да станете 
поактивни

9. Го намалува 
ризикот од 
одредени 

видови рак

5. Ги намалува 
симптомите 

на депресија и 
вознемиреност

10. Го намалува 
ризикот од дијабетес

11. Го подобрува 
расположението

16. Го намалува ризикот 
од срцеви заболувања

17. Не мора да плаќате за 
пешачење

18. Помага во одржување 
на вито тело

6. Претставува 
лесна вежба

12. Помага во одржување 
на цврстината на коските

13. Го намалува ризикот од 
срцев удар

14. Постои мала 
веројатност да се 

здобиете со повреди 
при пешачење

15. Го намалува 
стресот
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СТИЛ СТИЛ

КА ДЕ НАС ТА НУ ВА 
ПРОБ ЛЕ мОТ?

Нај за пос та ву ва ни от дел во 
одр жу ва ње то на ком пју тер ски те 
сис те ми е внат реш ни от сис тем за 
ла де ње, кој ин тен зив но се пот пи ра 
на вен ти ла то ри те на про це со рот и 
на гра фич ка та кар тич ка, а кај дес-
ктоп-ком пју те ри те и на на по ју ва-
ње то. 

Уш те од вклу чу ва ње то на 
ком пју те рот сис те мот за ла де ње 
поч ну ва да ра бо ти и не пре ки ну ва 
до не го во то ис клу чу ва ње. Са ми от 
ла дил ник се сос то и од а лу ми ни ум-
ска ба за со тен ки и гус то на ре де ни 
а лу ми ни ум ски лис то ви и вен ти-
ла тор вед наш над нив. Ту ка нас-
та ну ва и ос нов ни от проб лем. О вој 
тип на ак тив но ла де ње е склон на 
а ку му ли ра ње прав, ко ја е е ден од 

нај го ле ми те неп ри ја те ли на ком-
пју те ри те.

Дел од прав та се ле пи на 
пер ки те на са ми от вен ти ла тор , а 
дел се ле пи на а лу ми ни ум ски те 
лис то ви на а лу ми ни ум ска та ба-
за. Ко га ќе се со бе ре по ве ќе прав 
на вен ти ла то рот, тој го гу би сво-
јот де ли ка тен ба ланс и поч ну ва 
да соз да ва бу ча ва, ко ја ин ди ци ра 
де ка ве ќе има се ри о зен проб лем. 

Ако се собере многу прав на вентилаторот, таа станува изолатор што може да 
предизвика прегревање и трајно оштетување на компјутерот.

Избегнувајте правливи простори, компјутерот чувајте го на работната маса, не 
пушете во таа просторија и редовно отстранувајте ја правта

                 ПРАВТА - НАЈГОЛЕм НЕПРИЈАТЕЛ НА КОМПЈУТЕРИТЕ
Како да му го продолжите векот на вашето ПИ-СИ?

Панде Лазаревски,
информатичар

А, ко га ќе се со бе ре мно гу прав на 
а лу ми ни ум ска та ба за, то гаш таа ја 
гу би сво ја та фун кци ја за ла де ње 
и ста ну ва и зо ла тор што го зго ле-
му ва гре е ње то. Прег ре ва ње то на 
ком по нен ти те е не из беж но и до-
а ѓа до не пов рат ни ош те ту ва ња 
на са ми от ком пју тер ски сис тем и 
скра ту ва ње на не го ви от ра бо тен 
век.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И
РЕ ДОВ НО

ОДР ЖУ ВА ЊЕ
Има не кол ку на чи ни да му 

се про дол жи ве кот на ва ше то 
ПИ-СИ. Из бег ну вај те прос то ри 
ка де што има прав. Ако ста ну ва 
збор за дес ктоп-ком пју тер то гаш 
ку ќиш те то ста ве те го го ре на ра-
бот на та ма са. Не пу ше те во таа 
прос то ри ја. Ре дов но от стра ну-
вај те ја прав та о ко лу, по точ но во 
бли зи на и под са ми от ком пју тер-
ски сис тем. 

Се пак, и пок рај си те па-
сив ни мер ки што ќе ги пре зе ме-
те чес то се пот реб ни и ак тив ни 
мер ки. Тоа под раз би ра де ка ком-
пју тер ски от сис тем мо ра да се от-
во ри и да се от стра ни прав та од 
ком по нен ти те на ла дил ни ци те. 
Ако и тоа не по мог не, то гаш ќе 
мо ра да се за ме нат со со од вет-
ни но ви ла дил ни ци (ку ле ри). Ова 
тре ба да би де ра бо та на стру чен 
сер ви сер . По до го вор со со од-
ве тен сер вис, ова мо же да би де 
нап ра ве но или во прос то ри и те на 
сер ви сот или во ва ши те прос то-

ри и ка де што ги ко рис ти те ком-
пју те ри те. Не ма до вол но до бар 
из го вор да не го пра ви те ова. Ми-
ни мум е ба рем ед наш го диш но да 
се нап ра ви о вој сер вис, а се пре-
по ра чу ва ба рем два па ти го диш-
но. Но, во за вис ност од ус ло ви те 
ка де се ко рис тат ком пју те ри те 
тоа мо же да би де и по чес то.

За пом не те де ка пре вен ци-
ја та е нај до бар на чин за заш ти та 
на ва ши те ком пју те ри и ва ши те 
по да то ци. Точ но е де ка де ло ви те 
мо жат да се за ме нат, но ва ши те 
по да то ци се не за мен ли ви!
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жИВОТ жИВОТ

Под мо то то „Од де ца та – за де ца-
та“ у че ни ци те од III3 од де ле ни е од ООУ 
„Ла зо Ан ге лов ски“ и нив ни те нас тав-
нич ки не о дам на го по се ти ја До мот за 
де ца без ро ди те ли и ро ди тел ска гри жа  
„11 Ок том ври“ и им по да ри ја па кет чи ња 
што ги под гот ви ја вред ни те ра чи ња на 
у че ни ци те.

Оп штин-
ски от про тив-
по жа рен со јуз 
„ А  е  р о д  р о м “ 
одр жа кам па-
ња за заш ти та 
од по жа ри по 
по вод па ле-
ње то бад ни-
ко ви ог но ви 
во прес рет на 
Бад ник на пла-
то то пред ТЦ 
„Би сер “, ка ко 
и на дру ги ло-
ка ци и на те ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром. 

За вре ме на ак ци ја та на гра ѓа ни те им се де-
ле а ле то ци со е ду ка тив на содр жи на за о пас нос ти те 
од по жар , ка ко и за заш ти та од по жа ри во прес рет 
на го ле ми от хрис ти јан ски праз ник Бо жик, ко га се 
па лат бад ни ко ви те ог но ви.

Во при сус тво на сто ти ци гра ѓа ни на 13.1.2016 
го ди на, во цен трал ни от пар к во на сел ба та Ми чу рин 
по дваесетти пат се одр жа тра ди ци о нал на та „Ми чу-
рин ска сред ба“, што ја ор га ни зи ра ис то и ме но то здру-
же ни е на гра ѓа ни под пок ро ви тел ство на Оп шти на 
А е род ром.

Тра ди ци о нал но ка ко и се ко ја го ди на од бе ле-
жу ва ње то на праз ни кот Ва си ли ца поч на со мо лит ва 
за мир и кр ше ње ва си ли чар ска по га ча со па рич ка за 
сре ќа, по што но ви от кум го за па ли ва си ли чар ски от 
о ган. Го ди на ва па рич ка та пад на кај гра до на чал ни кот 
на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, кој го пре зе де кум-
ство то од ми на то го диш ни от кум ста ри от ми чу ри нец 
Ѓо ко Гаш та ров.

Во рам ки те на прос ла ва та на го ле ми от пра вос-
ла вен праз ник „Све ти Ва си лиј Ве ли ки“, ме ѓу на ро дот 
поз нат ка ко Ста ра но ва го ди на, се одр жа бо га та му-
зич ка прог ра ма, а за вре ме на ма ни фес та ци ја та се 
пос лу жу ва ше то пол чај, со ко ви, гре е на ра ки ја, ви но 
и сен дви чи.

На Ми чу рин ска та сред ба при сус тву ва а гра до-
на чал ни ци те на Град Скоп је и на Оп шти на А е род ром, 

Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко нев-
ски, ка ко и го лем број ис так на ти 
ли ца од по ли тич ки от и сто пан ски-
от жи вот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја.

Оп шти на А е род ром ќе про-
дол жи да ги поддр жу ва вак ви те 
кул тур но-за бав ни ма ни фес та ци и 
сè до де ка на ро дот по ка жу ва ин-
те рес за тоа, ка ко што е слу ча јот 
со „Ми чу рин ска та сред ба“, ко ја 
од ма ал ско дру же ње пре рас на во 
ма сов на тра ди ци ја за друж ба не 
са мо на Ми чу рин ци, ту ку и на гра-
ѓа ни од дру ги на сел би и оп шти ни. 

ГРАДСКИОТ ТАТКО СТАНА КУм
НА 20-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“

На 6.1.2016 го ди на гру па де чи ња од Оп-
шти на А е род ром во ут рин ски те ча со ви ја по се ти-
ја Оп шти на та и пе е ја ко ле дар ски пес ни. Мла ди те 
бад ни ка ри ја ис пе а ја пес на та „Веч ни от бог се ра-
ѓа“ и на тој на чин го на ја ви ја Хрис то во то ра ѓа ње 
и Бо жик. Оп шти на А е род ром во чест на праз ну-
ва ње то на Бад ник и Бо жик им по де ли при год ни 
па кет чи ња на мла ди те бад ни ка ри.

ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ 

ЈА ПОСЕТИЈА 
КОЛЕДАРИ

„ОД ДЕЦАТА – ЗА ДЕЦАТА“
Хуманитарна акција на учениците од ООУ „Лазо Ангеловски“

КАМПАЊА ЗА 
ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРИ

По повод бадниковите огнови
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жИВОТ жИВОТ

Ми чу ри не цот Да ри јан Ше ке ров на 13-го диш-
на воз раст не о дам на ја раз бра ну ва ма ке дон ска та 
ин фор ма тич ка јав ност от ка ко ја ди зај ни ра ше пр ва та 
ма ке дон ска ап ли ка ци ја за ан дро ид, на ме не та за по-
мош на де ца та со поп ре че ност во го во рот.

Ста ну ва збор за из ра бот ка на ап ли ка ци ја та за 
де ца со а у ти зам „Сли коз бор “, ко ја мо же бес плат но да 
се сим не од „плеј стор “. Гла сот за ап ли ка ци ја та го по-
зај му ва не го ва та сес тра, Ср на Ше ке ро ва.

Цел та на ап ли ка ци ја та е да им се о лес ни ко му-
ни ка ци ја та на де ца та со преч ки во го во рот во до мот 
со нај блис ки те и над вор во се кој днев на та ко му ни-
ка ци ја, би деј ќи не мо жат лес но да се из ра зат пре ку 
збо ру ва ње то. Ап ли ка ци ја та по ма га на тој на чин што 
се да де ни мно гу сли ки со се кој днев ни из ра зи и пот-
ре би, па де те то со при тис ка ње на од ре де на сли ка (на 
при мер „са кам да ја дам“) про из ве ду ва звук со деј-
ство то што го ба ра де те то.

За пр ви те пет де на, от ка ко бе ше пос та ве на ап-
ли ка ци ја та, таа бе ше сим на та 8.500 па ти и се на о ѓа-
ше на пр во мес то на топ-нај но ви, што до ка жу ва де ка 
е доб ро при ме на и ус пеш но ја по го ди ла на ме на та.

Пок рај о ва а, Да ри јан до се га има нап ра ве но 
уш те 15 ан дро ид-ап ли ка ци и и иг ри, кои се на о ѓа ат 
на „гугл плеј стор “ и мо жат бес плат но да се сим нат, 
по ра ди што дел од јав нос та го на ре че „чу до од де те“ 
и „ин фор ма тич ки ге ниј“. Не кол ку го ди ни по ред у чес-
тву ва на нат пре ва ри те по ин фор ма ти ка и ма те ма ти ка 
и ре дов но ос во ју ва наг ра ди.

На 8.2.2016 го ди на во дет ска та гра-
дин ка „Ср нич ка“, по точ но во об јек тот „Че кор-
че“, се одр жа пре да ва ње на те ма „Син дро мот 
на не дос та ток на вни ма ни е и хи пе рак тив ност 
кај де ца та (АДХД)“, кое бе ше на ме не то за 
вос пи ту ва чи и струч ни ра бот ни ци.  

На пре да ва ње то беа оп фа те ни симп-
то ми те на ова на ру шу ва ње, кое е ед но од 
нај чес ти те на де неш ни на та, при фа ќа ње на 
де ца та со АДХД син дро мот, при ла го ду ва ње 
на вос пит но-об ра зов ни те прог ра ми спо ред 
пот ре би те и про на о ѓа ње ме то ди и тех ни ки за 
ра бо та со вак ви де ца и пот тик ну ва ње на нив-
на та са мо до вер ба.

Пре да ва чот Мар ко Фе рек, кој долг пе-
ри од ра бо тел со ли ца со АДХД, до се га има 
одр жа но над 300 вак ви пре да ва ња во мно-
гу гра дин ки, ос нов ни и сред ни у чи лиш та низ 
све тот.

И на ку, пре да ва ње то го ор га ни зи ра 
Здру же ни е то на гра ѓа ни за трет ман на ли ца-
та со А у ти зам, АДХД и Ас пер гов син дром „Во 
мо јот свет“, во со ра бот ка со Оп шти на А е род-
ром и ЈДГО А „Ср нич ка“.

АПЛИКАЦИЈАТА НА МИЧУРИНЕЦОТ 
ДАРИЈАН НОВА НАДЕЖ

ЗА ДЕЦАТА СО АУТИЗАм
ВО ФОУСОТ ДЕЦА СО 

НЕДОСТАТОК НА ВНИмАНИЕ 
И ХИПЕРАКТИВНОСТ 

Предавање во градинката „Срничка“
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ПИСмА ИНФО

ФОТОГРАФИИТЕ „ЗБОРУВААТ“ ЗА 
НЕСОВЕСНИТЕ ГРАЃАНИ И КОМПАНИИ

Почитувани,
живеам во Општина Аеродром. Според мене Општината 
Аеродром е една од поубавите општини во Скопје. Имаме 
прекрасни булевари, уредени паркови, трговски центри, 
преубаво ново основно училиште. Навистина сум среќна што 
живеам во оваа населба. За жал има многу несовесни граѓани 

и компании, чиишто простории се наоѓаат 
во нашата општина и не се грижат 
воопшто за животната околина каде што 
работат.  Фотографиите што ви ги праќам 
најдобро го покажуваат тоа.

Со почит,
К.Д.

„ВАКА ЛИ ТРЕБА ДА СЕ 
ОДНЕСУВААТ НОВИТЕ ЖИТЕЛИ 

НА СТАР АЕРОДРОМ!?“

Почитувани,
Ова се фотографии снимени од дива депонија 
кај поликлиниката „Јане Сандански“ зад 
зградата на „Дабарот“, поточно спроти 
дежурниот влез на поликлиниката. На само 
20 метри од депонијата на улица „Коста 
Новакович“ има 5 контејнери. Сакам јавно да 
прашам вака ли треба да се однесуваат 
новите жители на Стар Аеродром!?

В.Т.
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