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приемни Денови:

• 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

наскоро 50.000 саДници 
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

почитУвани граѓани, 
по повод „месецот на пошумувањето“ во ноември оваа година ќе се 

доделуваат садници за урбаните и за руралните средини.
ги покануваме граѓаните да се вклучат во оваа голема акција, така што 

добиените садници ќе треба сами да ги насадат и да ги негуваат, односно да се 
грижат за насадените садници.

ве покануваме да доставите барање до најблиската Урбана заедница за 
садници, кои ќе ги насадите во вашата околина!

општина аеродром
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горно Лисиче ДОБИ ДЕТСКА ГРАДИНКА
На 26.10.2016 го ди на све-

че но бе ше пуш те на во у пот ре ба 
но ва та дет ска гра дин ка во Гор но 
Ли си че „Лав че“, ка ко за ед нич ки 
про ект на Оп шти на А е род ром и на 
Ми нис тер ство то за труд и со ци јал-
на по ли ти ка.

Но ва та дет ска гра дин ка во 
Гор но Ли си че има ка па ци тет за 
100 де чи ња од Гор но Ли си че и е 
из гра де на на мес то то на не ко гаш-
на та ста ра спор тска са ла во дво-
рот на ос нов но то у чи лиш те „Го це 
Дел чев“. 

Об јек тот на гра дин ка та ги 
ис пол ну ва си те не оп ход ни стан-
дар ди за ва ков тип ин сти ту ци и и 
о воз мо жу ва сов ре ме ни ус ло ви 
за згри жу ва ње и прес тој на де ца 
од прет школ ска воз раст. Во не го 
се смес те ни 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 . А, се ка ко, ту ка се на о ѓа 
и не оп ход на та оп ре ма 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 е е нер гет ски е фи ка сен, 
а ма те ри ја ли те со кои е из гра де на 
се е ко лош ки при фат ли ви.

„Из град ба та на но ва дет ска 
гра дин ка бе ше 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“, из ја ви гра-

до на чал ни кот Ко нев ски и до да де 
де ка се пра ват на по ри да се о без-
бе ди це ло куп ни от не оп хо ден ка-
па ци тет за згри жу ва ње на де ца та 
од прет школ ска воз раст. Ова е, 
всуш ност, пр ва та дет ска гра дин ка 
во Гор но Ли си че, но не и пос лед на. 
Прет ход но е из гра де на гра дин ка та 
„Сон це“ во Ре он ски цен тар „А е род-
ром“ и це лос но се ре кон стру и ра ни 
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, за тие да из рас нат во дос-
то ин стве ни гра ѓа ни на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

Во те кот на о ва а го ди на 
поч на да се гра ди нов об јект на 
гра дин ка та „Ср нич ка“ со ка па ци-
тет за при фа ќа ње 200 де чи ња. Во 
2017 го ди на, пак, во рам ки на гра-
дин ка та „Бу ба Ма ра“ ќе се из гра ди 
уш те е ден нов об јект со ка па ци тет 
за, ис то та ка, 200 де ца.

„От во ра ње то дет ски гра-
дин ки е про ект на кој Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е сил но 
пос ве те на из ми на ти от пе ри од, би-
деј ќи во нив де ца та не са мо што се 
згри жу ва ат, ту ку и се об ра зу ва ат“, 
из ја ви на кра јот за ме ник-ми нис-
те рот за труд и со ци јал на по ли ти-
ка, Ди ме Спа сов.
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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 
фи нан си и, Ки рил Ми нос ки, на 
прес-кон фе рен ци ја на 13.9.2016 
го ди на, на ја ви из град ба на Спор-

тски те нис ки цен тар пок рај ке јот 
на ре ка та Вар дар , кој ќе содр-
жи ми ни мум 8 те нис ки те ре ни со 
што ќе соз да дат ус ло ви за одр-
жу ва ње ме ѓу на род ни нат пре ва-
ри.

Те нис ки от цен тар ќе се гра-
ди пре ку јав но при ват но пар тнер-
ство сог лас но За ко нот за ЈПП. 
Ин вес ти то рот, пок рај те нис ки те 
те ре ни ќе тре ба да из гра ди и ком-
па ти бил ни содр жи ни, ка ко што се 

спортски тениски центар ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

иг ро те ка, ка фе-бар и кан це ла рис-
ки прос тор .

Те нис ки те те ре ни тре ба да 
би дат из гра де ни нај доц на за 24 
ме се ци, до де ка, пак, за ком па-
ти бил ни те содр жи ни ро кот е 36 

ме се ци од пот пи шу ва ње на до го-
во рот. „Оп шти на А е род ром со из-
град ба та на Спор тски от цен тар ќе 
до би е уш те ед на спор тска содр-
жи на, ка де ќе до а ѓа ат а фир ми ра-
ни свет ски те ни се ри, а мла ди те 

ќе и ма ат мож ност да веж ба ат во 
со од вет ни ус ло ви за про фе си о на-
лен те нис, а не ко и од нив мо же би 
и ќе пре рас нат во поз на ти те нис ки 
ѕвез ди“, из ја ви гра до на чал ни кот 
Ко нев ски.
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До средината на ноември се очекува отворање 
на уште една детска градинка „ШТРКЧЕ“ во Општина 
Аеродром, по точ но во рам ки на кло нот „Че кор че“ со 
ка па ци тет за згри жу ва ње на по ве ќе од 200 де чи ња.

Сред ства та за но ва та дет ска гра дин ка се о без-
бе де ни од Бу џе тот на Оп шти на А е род ром. 

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

Гра дин ка та 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. Ова е вто ра 
по ред дет ска гра дин ка го ди на ва, а тре та пос лед ни ве 
не кол ку го ди ни. Со неј зи но то пуш та ње во у пот ре ба 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.

На 27.10.2016 го ди на гра-
до на чал ни кот на Оп шти на А е род-
ром, И ви ца Ко нев ски, за ед но со 
ам ба са до рот на Ве ли ка Бри та ни ја, 
не го ва та ек се лен ци ја Чар лс Ге рет, 
и за ме ник-ми нис те рот за об ра зо-
ва ни е Спи ро Рис тев ски, го про мо-
ви ра а про ек тот пре ку кој, Оп шти на 
А е род ром по втор пат ќе ги ис пра ти 
нај доб ри те у че ни ци на нас та ва во 
Лон дон.

И ме но, од 5-ти до 11-ти де-
кем ври 2016 го ди на, 25-те нај доб-
ри у че ни ци од си те ос нов ни у чи-
лиш та во Оп шти на А е род ром ќе 
ја по се тат збра ти ме на та Оп шти на 

Ван дсвор т во Лон дон, ка де што ќе 
по се ту ва ат нас та ва во у чи лиш те то 
Брн твуд.

За вре ме на нас та ва та во 
у чи лиш те то во лон дон ска та оп шти-
на Ван дсвор т у че ни ци те прид ру жу-
ва ни од е ден од го во рен нас тав ник 
ќе и ма ат мож ност да ја по се ту ва ат 
нас та ва та кај сво и те врс ни ци и да 
се за поз на ат со нив ни от вос пит но-
об ра зо вен сис тем, од нос но со нив-
ни те нас тав ни прог ра ми и со на чи-
нот на одр жу ва ње на нас та ва та. 

Тие ќе би дат смес те ни кај се-
меј ства та на сво и те со у че ни ци, та-
ка што ќе мо жат да доз на ат по ве ќе 

за о би ча и те, на ви ки те и на чи нот на 
жи вот во Ве ли ка Бри та ни ја. 

Ми на та та го ди на во ју ни 
Оп шти на А е род ром, всуш ност, ја 
ис пра ти пр ва та гру па нај доб ри 
у че ни ци на нас та ва во Лон дон, а 
о ва а го ди на во ју ни гру па у че ни ци 
од Лон дон дој до а во воз врат на пос-
те а на А е род ром, та ка што о ви е по-
се ти по ле ка ста ну ва ат тра ди ци ја во 
на со ка на за јак ну ва ње на со ра бот-
ка та ме ѓу две те оп шти ни. Тоа им 
о воз мо жу ва на у че ни ци те раз ме на 
на ис кус тва и вред нос ти, стек ну ва-
ње но ви дру гар чи ња, но и пот тик за 
по го ле ми ус пе си во у чи лиш те то.

ДО СРЕДИНАТА НА НОЕМВРИ, 
нова граДинка за 

повеќе оД 200 Деца

НАЈДОБРИТЕ 25 УЧЕНИЦИ
ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ
на настава во ЛонДон
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Во ос нов ни те у чи лиш та во 
Оп шти на А е род ром во из ми на ти от 
пе ри од беа ор га ни зи ра ни веж би за 
е ва ку а ци ја на у чи лиш на та згра да 
во слу чај на зем јот рес, со цел да се 
зго ле ми без бед нос та на у че ни ци те.

Ос вен тоа, во де но ви те по 
зем јот ре сот на 11 сеп тем ври, пре-

ку раз глас на од де лен ски от час во 
си те у чи лиш та беа чи та ни де тал ни 
у пат ства ка ко да се пос та пи во слу-
чај на зем јот рес.

У че ни ци те беа ин фор ми ра ни 
как ва е пос тап ка та за е ва ку а ци ја 
во слу чај на зем јот рес, ка ко и тоа 
кое од де ле ни е од кој влез тре ба да 

го на пуш ти у чи лиш ни от об јект. Ис-
то та ка, на у че ни ци те им беа да де-
ни и на со ки да не се кре ва па ни ка, 
а за вре ме на тра е ње то на зем јот-
ре сот да не ја на пуш та ат у чи лиш-
на та згра да, ту ку да се за сол нат 
под у чи лиш ни те клу пи и до кол ку 
и ма ат кни ги да ги ста ват над гла ва-
та, да не сто јат во бли зи на на про-
зор ци и стак ла, а ако во тој мо мент 
се нај дат во то а лет да ја зат во рат 
чеш ма та. Штом завр ши тре се ње то, 
ор га ни зи ра но со сво и те нас тав ни-
ци по со од вет ни те из ле зи да го на-
пуш тат у чи лиш те то и да се у па тат 
до со бир но то мес то, кое нај чес то 
е у чи лиш но то иг ра лиш те или у чи-
лиш ни от двор . 

И на ку, вак ви у пат ства има 
об ја ве но и по влез ни те вра ти, до-
де ка ски ци за е ва ку а ци ја има об-
ја ве но на се кој кат од у чи лиш та та.

Оп шти на А е род ром из ми на ти от 
пе ри од извр ши са на ци ја и ас фал ти ра ње 
на у дар ни те дуп ки на це ла та те ри то ри-
ја на оп шти на та. Ста ну ва збор за те ков-
на ак тив ност, ко ја оп фа ќа са на ци ја на 
у дар ни те дуп ки, а по то а нив но ас фал-
ти ра ње на це ла те ри то ри ја на Оп шти на 
А е род ром. 

Оп шти на А е род ром и о ва а 
го ди на ја поддр жа ак ци ја та про тив 
ра кот на дој ка под мо то то „Нап ред 
ро зо во!“ што се од ви ва се кој ок-
том ври, со цел да се по диг не свес-
та на же ни те за нив но то здрав је, 
о со бе но да се ис так не пот ре ба та од 
ре дов ни прег ле ди на дој ки те. По тој 
по вод на 1-ви ок том ври во Град-
ски от пар к Скоп је кај Школ ка та се 

одр жа сим бо ли чен мар ш и тр ка во 
ор га ни за ци ја на Здру же ни е то за 
бор ба про тив рак „Бор ка – за се кој 
нов ден“.

О ви е ак тив нос ти се ор га ни-
зи ра ат се ко ја го ди на, би деј ќи вед-
наш зад кар ди о вас ку лар ни те бо-
лес ти, вто ра при чи на за смрт ност 
на на се ле ни е то во на ша та зем ја се 
ма лиг ни те за бо лу ва ња, од кои ра-

кот на дој ка е бо лест во по раст и 
има нај го ле ма стап ка на смрт ност 
кај же ни те.

веЖБи за евакУациЈа се 
асФаЛтираа

УДАРНИТЕ 
ДУПКИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ И ОВАА ГОДИНА 
СЕ ПРИКЛУЧИ КОН КАМПАЊАТА против 

ракот на ДоЈка „напреД розово“

Оп шти на А е род ром не о дам на из гра ди но ва у ли ца „Но-
воп ро ек ти ра на 4“ ме ѓу но ви те згра ди во ло ка ли те тот Ин дус-
трис ка зо на.

Ста ну ва збор за со бир на у ли ца во дол жи на од о ко лу 
500 мет ри и ши ро чи на од 16 мет ри. У ли ца та е сос та ве на од 
две со об ра ќај ни лен ти од по 6 мет ри, ка ко и тро то а ри од две-
те стра ни на у ли ца та од по два мет ри.

Прет ход но на о ва а ло ка ци ја бе ше из ве де на це лос но 
но ва фе кал на и ат мос фер ска ка на ли за ци ја, во до вод на мре-
жа, а ис то та ка се пред ви де ни и но ви ли ни и за јав но ос вет лу-
ва ње, та ка што о вој дел од на сел ба та ќе до би е це лос но нов и 
по ур бан лик, а жи те ли те на но ви те згра ди сов ре ме ни ус ло ви 
за жи вот.

изграДена 
НОВА УЛИЦА ВО 

АЕРОДРОМ
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Во Оп шти на А е род ром не о дам на бе ше от во рен 
дом за згри жу ва ње и со ци јал на заш ти та на ста ри ли-
ца „Мир кос ки“, кој е ло ци ран пок рај ке јот на ре ка та 
Вар дар , до про дав ни ца та „Вуч ко“.

Це лос но ре но ви ра ни от и ре кон стру и ран об јект 
е со повр ши на од 1.000 м2 и рас по ла га со 22 двок ре-
вет ни со би и 4 а пар тма ни, се кој оп ре мен со сис тем за 
цен трал но ла де ње и гре е ње, ка ко и соп стве на ба ња.

За ко рис ни ци те во ПУСЗ „Мир кос ки“ се гри жи 
стру чен пер со нал сос та вен од со ци ја лен ра бот ник, ме-

ди цин ски ли ца и фи зи о те ра пев ти, со цел да се о воз мо-
жат по доб ри ус ло ви за лу ѓе то кои се на о ѓа ат во тре-
то то до ба од сво јот жи вот. Во до мот за ста ри ли ца се 
при ме ну ва ат две прог ра ми - за згри жу ва ње и не га на 
ко рис ни ци кои мо жат да се гри жат за се бе, од нос но 
ко рис ни ци кои и ма ат од ре ден сте пен на не за вис ност, 
ка ко и прог ра ма за згри жу ва ње и не га на ста ри ли ца 
на кои им е пот реб на це лос на не га и гри жа. Тие и ма ат 
пот ре ба од се кој днев на по мош при ја де ње то, об ле ку-
ва ње то, одр жу ва ње то лич на хи ги е на и кај о ви е ко рис-
ни ци за дол жи тел но се при ме ну ва фи зи кал на те ра пи ја. 
Во о ва а ка те го ри ја се смес те ни ли ца со де мен ци и, мо-
зоч ни и ср це ви у да ри, хро нич ни за бо лу ва ња.

Пок рај гри жа та за ста ри ли ца, во До мот се ор-
га ни зи ра ат и кул тур но-за бав ни и спор тски ак тив нос-
ти, ка ко што се куг ла ње, ут рин ска гим нас ти ка и раз-
ни дру ги веж би за одр жу ва ње на мо то ри ка та.

отворен Дом за стари Лица 
ВО АЕРОДРОМ

У че ни ци од ос нов ни те у чи-
лиш та „Ла зо Ан ге лов ски“, „Ѓор ѓи ја 
Пу лев ски“ и „Го це Дел чев “у чес-
тву ва а на вто ри от камп за прет-
при ем ниш тво што се одр жа во 
Ши бе ник, Хр ват ска од 19-ти до 
20-ти ок том ври во ор га ни за ци ја 
на Цен та рот на Ју го ис точ на Ев ро па 
за прет при ем нич ко у че ње (So uth 
E ast E u ro pe an Cen tre for En trep re-
ne u ri al Le ar ning - SE E CEL).

Цел та на кам пот, на кој 
у чес тву ва а ос нов ни и сред ни у чи-
лиш та, ка ко и фа кул те ти од се дум 
др жа ви од ре ги о нов, е про мо ви-
ра ње на ус пеш но завр ше ни те ак-
тив нос ти во рам ки те на про ек тот 
„Ин тег ра ци ја на прет при ем нич ко-
то у че ње во об ра зов ни от сис тем“ 
и пре зен ти ра ње на ид ни те ак тив-
нос ти на SE E CEL.

У че ни ци те од Оп шти на А е-
род ром у чес тву ва а во си те ак-
тив нос ти на кам пот, а и ма а и сво и 
про мо ци и. Ис то та ка, се одр жа а и 
ра бо тил ни ци со у че ни ци и нас тав-
ни ци, ка ко и па не ли со прет став-
ни ци од у чи лиш та и биз нис сек то-
рот од си те др жа ви-у чес нич ки на 
нас та нот.

Пок рај но во стек на ти те 
пар тнер ства, у чес ни ци те на о вој 
камп раз ме ни ја и мно гу ис кус тва 
од об лас та на нас та ва та и об ра-
зо ва ни е то. На пос лед ни от ден од 
кам пот, ООУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ 

го потвр ди прет ход но стек на то-
то и ме ну ва ње „Прет при ем нич ко 
у чи лиш те“ во 2013 го ди на, до де-
ка у чи лиш та та „Ла зо Ан ге лов ски“ 
и „Го це Дел чев“ се здо би ја со тоа 
од ли ку ва ње.

ТРИ УЧИЛИШТА ОД АЕРОДРОМ 
внесоа претприемничко 

УчеЊе во наставата

Во ООУ „Бла же Ко нес ки“ не-
о дам на се от во ри шко ла за ги та ра 
„Бој ков ски“, на ко ја се и зу чу ва-
ат кла сич на ги та ра, џез и за бав на 
му зи ка.

Ча со ви те се одр жу ва ат се-
ко ја са бо та од 12:30 ча сот, а во 

шко ла та мо жат да се за пи шат 
де чи ња над 8 го диш на воз раст, 
кои и ма ат мож ност да и зу чу ва ат 
ги та ра про фе си о нал но по но ти. 
Де ца та од о ва а шко ла, ко ја пос-

то и о ко лу се дум го ди ни, за бр зо 
вре ме пос тиг ну ва ат зна чи тел ни 
ре зул та ти и нап ре док, та ка што 
по са мо не кол ку ме се ци му зич ки 
се о пис ме не ти.

ВО ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 
отворена ШкоЛа за гитара

Аеродромци на камп за претприемништво во Хрватска
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активности активности

ООУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ 
ос во и пр во мес то во рам ки на про-
ек тот „Ре цик ли ра ње?! - „КА ЖИ 
ДА!“ за со би ра ње плас тич на ам ба-
ла жа за у чеб на та 2015/2016 го ди-
на, во кон ку рен ци ја на ос нов ни те 
у чи лиш та во Оп шти на А е род ром, 
до де ка на ни во на Град Скоп је го 
ос во и вто ро то мес то. У чи лиш те то 
ќе до би е па рич на наг ра да во ви-
си на од 25.000 де на ри.

ООУ „А лек сан дар Ма ке дон-
ски“, пак, го ос во и вто ро то мес то 

во Оп шти на А е род ром и за ус пеш но 
ре а ли зи ра на та ак ци ја ќе би де наг-
ра де но со рам па за ве ло си пе ди.

Про ек тот го ор га ни зи ра ше 

Друш тво то за уп ра ву ва ње со па-
ку ва ње и от пад од па ку ва ње „Па-
ко мак“ и Шпар ка се бан ка Ма ке до-
ни ја.

На ак ци ја та за 
со би ра ње ка баст от-
пад, што се ре а ли зи-
ра ше на 7.10.2016 и 
8.10.2016 го ди на во 
Оп шти на А е род ром, 
беа соб ра ни о ко лу 65 
ку би ци от пад. 

Ак ци ја та што се 
од ви ва ше ре чи си на 
це ла та те ри то ри ја на 
Оп шти на А е род ром им 
о воз мо жи на гра ѓа ни-
те да се ос ло бо дат од 
стар и не у пот реб лив 
ме бел и а па ра ти од 
бе ла тех ни ка.

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.

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“  
            Шампиони во соБираЊе
        пЛастична амБаЛаЖа

соБрани 65 кУБици КАБАСТ ОТПАД

ООУ „Ла зо Ан ге лов ски“ до би 
нов грант во ви си на од 15.775 ев ра 
од Е раз мус+ прог ра ма та, во рам ки 
на по дак ци ја та КА219 - ма ке дон ски 
у чи лиш та ка ко пар тне ри во про ек-
ти со дру ги зем ји.

О доб ре ни от про ект „Да ја 
о бо и ме ид ни на та“ (Let’s ART the fu-
tu re), ќе се ра ли зи ра во пе ри о дот 
од сеп тем ври 2016 до ав густ 2018 
го ди на.

Про ек тот има за цел да соз-
да де но ви ме то ди во у че ње то на 
у мет нос та и да се и ден ти фи ку ва ат 
и но ва тив ни прис та пи, да се соз да-

ва ат при ја тел ства над вор од гра-
ни ци те на др жа ви те, гра де ње до-
вер ба и кул ту ро лош ка то ле ран ци ја, 
да се по доб рат со ци јал ни те спо-
соб нос ти и кул ту ро лош ки те сфа ќа-
ња на си те у чес ни ци, ис тов ре ме но 
о воз мо жу вај ќи им и на нас тав ни-
ци те да се за поз на ат со об ра зов ни-
те сис те ми во дру ги те зем ји.

И на ку, ООУ „Ла зо Ан ге лов-
ски“ бе ше пр во ран ги ра но на лис-
та та за у чи лиш но об ра зо ва ни е и 
прет ход но до би грант во ви си на 
од 14.540 од о доб ре ни те гран то ви 
од прог ра ма та Е раз мус+ на Ев роп-

ска та ко ми си ја за у че ње пре ку ин-
ди ви ду ал ни мо бил нос ти, кое пак, 
соз да ва мож нос ти за ин ди ви ду и те 
да ги по доб рат сво и те веш ти ни и 
зго ле му ва ње на кул тур на та свест.

Да Ја оБоиме иДнината
ООУ „Лазо Ангеловски“ доби грант од Еразмус+ Програмата
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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.

Утринско прскање против комарци - Ангела Тасевска

Најмладиот фан на МЗТ - Дијана Кузева

Убаво време - Борјан Ј.

Есенски амбиент во Аеродром - Ксенија Тодорова

Цвеќе - Антонио Миленковски

Метеж пред црква - Игор Пејиќ

Аловата алеја на Васе - Борјана Дичевска

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

Штрковите од Горно Лисиче
- Владо Куфалов
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оБразование оБразование

Гра дин ка та „Ср нич ка“ по 
по вод Свет ска та не де ла на де те то 
ор га ни зи ра ше по ве ќе ак тив нос ти 
за де ца та и нив ни те ро ди те ли.

Пре ку за ба ва и дру же ње на 
де ца та им се об јас ну ва а нив ни те 
пра ва и обвр ски, а во ед но до би ја 
мож ност да се за поз на ат со но ви 
при ја те ли и со тоа да стек нат по-
зи тив ни ко му ни ка цис ки веш ти ни.

По тој по вод во об јек тот 
„Ка лин ка" беа ор га ни зи ра ни за-
бав но-нат пре ва ру вач ки иг ри со 
нас лов „Дај те ра це да иг ра ме". 
Де ца та си иг ра а и се за ба ву ва а 
со нив ни те но ви при ја те ли од СОС 
„Дет ско се ло“ за кои под гот ви ја 
и по да ро ци, со што го нап ра ви-
ја не за бо ра вен де нот по ми нат со 
нив ни те но ви дру гар чи ња.

Во рам ки на од бе ле жу-
ва ње то на Свет ска та не де ла на 
де те то,  де ца та од си те вос пит ни 
гру пи во об јек тот „Бам би“, пак, 
се за поз на а со те а тар ска та гру па 
„Сен ки и об ла ци“ и ја пог лед на а 
прет ста ва та со сен ки „Се ме“.

У че ни ци те од ООУ „А лек-
сан дар Ма ке дон ски“ се за поз на а 
со пра ва та на пе ша ци те на пре-
да ва ње то ор га ни зи ра но 
во рам ки на од бе ле жу ва-
ње то на Не де ла та за без-
бед ност на пе ша ци те во 
со об ра ќа јот.

Прет став ни ци на 
МВР - со об ра ќај на по ли-
ци ја на 7-ми ок том ври го 
по се ти ја у чи лиш те то со 

цел да се по диг не свес та кај у че-
ни ци те за со об ра ќај на та кул ту ра, 
ка ко и да се на у чат нај мла ди те на 

без бед но од не су ва ње во со об ра-
ќа јот. У че ни ци те,  пре ку кра ток 
об ра зо вен филм се за поз на а со 

тер ми ни те пе шач ки пре-
мин, се ма фор , крс тос ни-
ца, со об ра ќај ни зна ци, 
со об ра ќа ен по ли ца ец, 
ка ко и со со об ра ќај ни-
те пра ви ла и про пи си, 
по што беа вклу че ни во 
крат ка дис ку си ја на те ма 
со об ра ќај.

Гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ ја 
од бе ле жа Свет ска та не де ла на де-
те то со мно губ рој ни ак тив нос ти 
пос ве те ни на дет ски те пра ва.

Де ца та у чес тву ва а во груп-
но цр та ње со кре ди во бо ја на дет-
ска та у ли ца во Но во Ли си че, ка ко 
и во дво ро ви те на гра дин ки те, ка де 
кре а тив но се из ра зи ја пре ку сво и те 
цр те жи. Тие ги пог лед на а и кук ле-
ни те прет ста ви „Вол шеб ни от збор “ 
и „Вол шеб ник“, ка ко и прет ста ва та 
„Во све тот на шум ски те жи вот ни“.

Гра дин ка та ор га ни зи ра ше 
и го лем број иг ри, пре ку кои се 

пот тик ну ва и раз ви ва нат пре ва ру-
вач ки от дух кај де ца та, се соз да ва 
чув ство на е дин ство и се за јак ну-
ва нив на та са мо до вер ба. Во рам ки 
на Дет ска та не де ла, со раз ни ак-
тив нос ти у чес тву ва а и ро ди те ли-
те, кои пред де ца та ги прет ста ви ја 
сво и те про фе си и, а де чи ња та на 
воз раст од 3 и 4 го ди ни у чес тву-
ва а во ра бо тил ни ца „И јас и мам 
пра во“.

Во биб ли о те ка та „Ја не Сан дан ски“ во Оп шти на 
А е род ром не о дам на се одр жа ли ко вен нас тан нас ло-

вен ка ко „И лус тра ци ја на ли те ра тур ни твор би. Нај-
мла ди те при ја те ли на биб ли о те ка та во све тот на кни-
ги те за де ца“.

Цел та на нас та нот, во чии рам ки у чес тву ва а де-
чи ња на воз раст од 4 до 8 го ди ни за ед но со нив ни те 
ро ди те ли, е да ја раз бу ди фан та зи ја та кај нај мла ди те 
чи та те ли и да ги по пу ла ри зи ра кни ги те ме ѓу мла да та 
по пу ла ци ја. Де ца та пр во слу ша а из ва до ци од про за и 
по е зи ја, а по то а ги и лус три ра а ли те ра тур ни те твор би 
и на за ба вен на чин ги спо и ја ли те ра ту ра та и ли ков на-
та у мет ност.

Ма ли те гра ди на ри од гра-
дин ка та „Ср нич ка“ ги наб ра а 
о вош ки те и зе лен чу ци те од сво-
ја та гра ди на и при гот ви ја вкус ни 
и здра ви у жи ни за сво и те дру гар-
чи ња. По ра ди го ле ми от ин те рес 
на де ца та за у чес тво во ак тив-
нос ти повр за ни со гра ди нар ство 

и од гле ду ва ње рас ти тел ни кул ту-
ри, гра дин ка та „Ср нич ка“ и о ва-
а вос пит на го ди на про дол жу ва 
со ре а ли за ци ја на Прог ра ма та за 
е ду ка ци ја на де ца та од пре ду чи-
лиш на воз раст со про це сот на од-
гле ду ва ње и кон су ми ра ње здра ва 
хра на.

Сто ти на у че ни ци од ООУ „А лек сан дар Ма ке дон ски“ 
при сус тву ва а на час нас ло вен „Биб ли о те ка та ка ко храм на 
зна е ње то“ што не о дам на се одр жа  во биб ли о те ка та „Ја не 
Сан дан ски“ во Оп шти на А е род ром.

Цел та на вак ви те пре да ва ња е по пу ла ри за ци ја на 
кни га та ме ѓу нај мла да та чи та тел ска пуб ли ка, ка ко и и зу чу-
ва ње на нас тав на та е ди ни ца „Биб ли о те ка“.

„БУБа мара“ со Богата програма ЈА 
ОДБЕЛЕЖА СВЕТСКАТА НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ цртаа поезиЈа

есенска БерБа ВО „СРНИЧКА“
„БИБЛИОТЕКАТА КАКО Храм на знаеЊето“

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ЗАПОЗНАА
СО театарот на сенки

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „АЛЕКСАНДАР 
МАКЕДОНСКИ“ СЕ ЗАПОЗНАА СО правата на 

пеШаците во сооБраќаЈот

Во рамки на Светската недела на детето

Ликовен настан во библиотеката „Јане Сандански“
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помиЛа ми е капка среќа,

откоЛкУ БУре мУДрост.

Диоген
•

некои ЛУѓе Умираат на 25,

ама ги закопУваат на 75

Бенџамин Френклин
•

постоЈат Две моЖности:

иЛи сме сами во УниверзУмот иЛи не. 

и Двете се еДнакво застраШУвачки

артур кларк

    виц на месецот

Змии
се шетале две змии, мајка и ќерка.

по некое време, ќерката ја прашува 
мајката:

- мамо, мамо! абе ние отровни змии 
сме?

- зошто ме прашуваш ќерко?

- затоа што си го гризнав јазикот!

„снеЖана“
ги освоЈУва Детските срца

театар
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заБава

„сне жа на и се дум те џу џи-
ња“ е ед на од нај поз на ти те при-
каз ни во све тот, ко ја со сво ја та 
ма гич ност вед наш ги ос во ју ва 
дет ски те ср ца.

при каз на та од не о дам на е 
пре то че на во те а тар ска прет ста-
ва на сце на та на Драм ски от те-
тар во скоп је во ре жи ја на Дим-
че ни ко лов.

прет ста ва та е ин те рес на и 
за де ца та и за нив ни те ро ди те ли, 
за то а што е прот ка е на со тра ди-

ци о нал на и со сов ре ме на ниш ка, 
a до каз за тоа е фак тот што ко га 
е таа на ре пер то а рот се ко гаш се 
ба ра би лет по ве ќе. 

кла сич на та и доб ро поз на-
та та при каз на и зо би лу ва со сов-
ре ме ни мо ти ви и е а дап ти ра на 
на мо дер но то вре ме. при каз на та 
за сне жа на, неј зи на та ло ша ма-
ќе а и се дум те џу џи ња ја при ка-
жу ва веч на та бор ба ме ѓу доб ро-
то и зло то и на кра јот по бе да та 
на доб ри на та.

сце ног ра фи ја та, му зи ка та 
и ко ре ог ра фи ја та ја пре не су ва-
ат пуб ли ка та во е ден вол ше бен 
свет ис пол нет со прек рас ни пре-
де ли, ин те рес ни ли ко ви и  ма гич-
ни мо мен ти. 

„сне жа на и се дум те џу-
џи ња“ ја пот тик ну ва дет ска та 
фан та зи ја и соз да ва не ве ро јат-
но сил на врс ка ме ѓу нај мла да-
та пуб ли ка и све тот на те а та рот. 
Деј ство то, ли ко ви те и по у ки те им 
се ве ќе доб ро поз на ти на де ца та, 
по ра ди што тие лес но мо жат да 
го сле дат те кот на при каз на та, 

и а ко таа е при ка жа на во е ден 
по и на ков те а тар ско - сцен ски 
рас ка жу вач ки мо дел. она што 
ја пра ви прет ста ва та по и нак ва и 
пов пе чат ли ва е тоа што на е ден 
суп ти лен на чин се пре не су ва ат 
но ви, ак ту ел ни по ра ки, со од вет-
ни на сов ре ме но то до ба.  

Ли кот на сне жа на го тол-
ку ва ак тер ка та а лек сан дра пав-
ло ва, ко ја во те кот на це ла та 
прет ста ва ги во ди де ца та низ 
при каз на та.

Родители 1985 Родители 2016

Прибери се дома,
цел ден си надвор

•
Нема да станеш од масата

сè додека не го изедеш 
јадењето

•
Учителката те казнила, 

сигурно не си бил мирен/
мирна

•
Ако ти остане кусур, 
купи си мастика или 

лижавче
•

Заврши цртаниот филм
сине, сега ќе почне 

Дневникот, ајде на спиење
•

Не ме интересира што има 
Марко, мене ме интересира 

твоето однесување
•

Оди и памет во глава
•

Ако не учиш ќе копаш,
така да си знаеш

•
Не ме интересира кој

е виновен, веднаш 
исчистете го нередот

•
Немој два пати да ти 

повторувам

Дај излези малку надвор, 
цел ден си пред компјутер

•
Сине ако не ти се допаѓа 

јадењето, ќе ти дадам 
нешто друго

•
Учителката те казнила, 
како смее таа така со 

децата?!
•

Добро сине, ова е веќе 
четвртото чоколадо во 

корпата
•

Ајде сине в кревет, веќе е 
22:00 часот, а ти два часа 

гледаш телевизија
•

Ако има Марко, зошто 
моето дете да нема?

•
Оди, ама ако се случи 

нешто веднаш побарај ме 
на мобилен

•
Ако учиш, мама и тато ќе 

ти купат сè што сакаш
•

Леле што сте направиле, 
тргнете се мама да исчисти

•
Јади сине, те молам јади, 

јади сине...
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Ко га ста ну ва збор за трен-
до ви те на фри зу ри за о ва а е сен, 
мо же да се ка же де ка глав на ка-
рак те рис ти ка се ед нос тав нос та и 
при род ни от и не гу ван из глед. 

Што се од не су ва до бо и те во 
мо да се неж ни и сми ре ни то но ви 
ка ко чо ко лад на,  кос тен ли ва, ру са 
и ме ша ви на на по ве ќе бои слич-
ни на бо ја та на ме дот, ко ња кот и 

ка ра ме ла та. Тоа се, всуш ност, бои 
што ја ис так ну ва ат жен стве нос та. 

Се пак, за пос ме ли те де вој-
ки, кои са ка ат да се из дво јат пре-
по ра чу вам по сил ни бои, ка ко што 
се цр ве на та и ро зо ва та. Бо ја та на 
ко са та е при ма рен де таљ и зна ча-
ен фак тор за ус пе шен из глед. 

Спо ред дол жи на та и тек сту-
ра та на ко са та сè уш те ак ту ел ни 

се ле ле а ви кад ри ци, сло бод ни и 
прекр ше ни фри зу ри со во лу мен. 

Не гу ва на та, здра ва, сјај на 
и буј на ко са, се при мар ни не са мо 
за е сен ски те де но ви, ту ку за се кој 
пе ри од од го ди на та. Тоа мо же да 
се пос тиг не со трет ма ни и у пот ре-
ба на мас ки.

Твр да та во да, шам по ни те 
со сул фат и вре мен ски те ус ло ви, 

според должината и текстурата на косата, актуелни се лелеави кадрици, 
слободни и прекршени фризури со волумен и природен и негуван изглед

користете Шампони Без параБени!
Есенва се во мода едноставни и лелеави фризури со природен изглед

Наталија Јанковска,
ателје МИА 

при до не су ва ат за  проб ле ми со те-
ме то, о па ѓа ње на ко са та, по ја ва на 
пр вут, пре ку мер но ла че ње се бум, 
од нос но мас те ње на ко са та, и ри-
та ци ја, крш ли вост и де хид ри ра ње 
на влак но то.

За да се спре чи се то тоа, се 
пре по ра чу ва ре дов но пот стри жу-
ва ње, у пот ре ба на хран ли ви мас ки 

и на спреј за заш ти та од топ ли на-
та на фе но ви те, пре си те, фи га ро то 
и УВ зра ци те, но нај важ но од сè е 
да се из бег ну ва ат про из во ди со 
а мо ни јак и сул фат, а о со бе но со 
па ра бе ни. Ова се од не су ва ка ко 
за по неж ни от, та ка и за по сил ни-
от пол кој сè по чес то има проб лем 
со гу бе ње ко са, а пред сè за де ца-

та. И ме но, па ра бе нот прет ста ву ва 
на јев тин об лик на хе ми ка ли ја, ко ја 
се ко рис ти за да се про дол жи ро-
кот на тра е ње на про из во ди те за 
лич на хи ги е на и за у ба ви на, но мо-
же да пре диз ви ка рак на дој ка та.

За то а, е сен ва од бе ре те да 
би де те ед нос тав ни, при род ни и 
здра ви!
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парабенот претставува најевтин 
облик на хемикалија, која се 

користи за да се продолжи рокот 
на траење на производите за 

лична хигиена и убавина, но може 
да предизвика рак на дојката
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сПоРт сПоРт

На 28.9.2016 го ди на, во 
Спор тски цен тар „Но во Ли си че“ 
со фи нал ни от нат пре вар ме ѓу е ки-
пи те на Спор тски от цен тар „А е-
род ром“ (СЦА) од Ми чу рин и „Фер 
плеј“ од Но во Ли си че о фи ци јал но 
завр ши пет ти от по ред тур нир во 

мал фуд бал „Скоп је 2016“, на кој 
у чес тву ва а 50-ти на е ки пи.

На фи нал ни от нат пре вар со 
ре зул тат од 4 : 1 пр во то мес то и 
наг ра да од 160.000 де на ри на тур-
ни рот го ос во и СЦА, а вто ро то мес-
то и наг ра да од 80.000 де на ри му 

при пад на на е ки па та на „Фер плеј“. 
Тре то то мес то, пак, и наг ра да од 
40.000 де на ри го ос во и е ки па та на 
по ли ци ја та ЕБР во по лу фи нал ни от 
нат пре вар про тив е ки па та на „Ос-
во ју ва чи“ од Шу то О ри за ри со ре-
зул тат 5 : 3.

Фи на лис ти те, ис то та ка, до-
би ја пе ха ри, ме да ли, при год ни 
наг ра ди и приз на ни ја, а наг ра ди 
беа до де ле ни и за нај до бар фуд ба-
лер на тур ни рот (Ха рис О ме ро виќ 
од „Фер плеј“), нај до бар гол ман 
(Стро и ма нов ски Дар ко од ЕБР), 
ка ко и нај фер е ки па („Ос во ју ва-
чи“).  

Тур ни рот, кој тра е ше е ден 
ме сец, го ор га ни зи ра У чи лиш ни-
от спор тски клуб „Бла же Ко нес ки“ 
под пок ро ви тел ство на Оп шти на 
А е род ром и Град Скоп је, кои ги 
о без бе ди ја наг ра ди те и па рич ни от 
наг ра ден фонд за по бед ни ци те.

Е ки пи те на Оп-
шти на А е род ром, кои 
у чес тву ва а на спор-

тски те иг ри од 18 до 20 
ок том ври ор га ни зи ра ни 
од Оп шти на Кар пош во 
прес рет на 40-та го-
диш ни на од неј зи но то 
ос но ва ње,  ос во и ја пр-
во мес то во пинг-понг и 
тре то мес то во фуд бал.

Во рам ки те на 
трид нев на та спор тска 
ма ни фес та ци ја у чес-
тву ва а ад ми нис тра тив-
ци - прет став ни ци од 

Оп шти ни те Ки се ла Во-
да, А е род ром и Гра дот 
Скоп је, ка ко и до ма ќи-
нот Оп шти на Кар пош, 
кои се нат пре ва ру ва а 
во раз лич ни спор то ви.

О ва а ма ни фес та-
ци ја и ма ше за цел да 
го пот тик не дру же ње то 
ме ѓу ад ми нис тра тив ци-
те од скоп ски те оп шти-
ни и од Гра дот Скоп је, 
ис тов ре ме но за јак ну-

вај ќи го нат пре ва ру вач-
ки от дух пре ку спорт-
ски те иг ри.

УспеШно реаЛизиран ТУРНИРОТ 
ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2016“АДМИНИСТРАТИВЦИТЕ ОД АЕРОДРОМ 

први во пинг-понг

„Мас тер Во леј“ е одбојкарски клуб кој пос то и 
од ок том ври 2015 го ди на на те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром, а одр жу ва ат тре нин зи во ос нов ни те у чи-
лиш та „Ди ми тар Ма ке дон ски“, „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ и 
„Љу бен Ла пе“.

Во те кот на из ми на та ва го ди на, „Мас тер Во леј“ 
и ма ат ре а ли зи ра но број ни про ек ти, нас та ни, гос ту ва-
ња, од кои пос ле ден е Мас тер тур ни рот одр жан не о-

дам на во Спор тски от цен тар „Но во Ли си че“. Пок рај 
од бој кар ки те и од бој ка ри те на „Мас тер Во леј“, у чес-
ни ци на тур ни рот беа и „Фор ца Во леј“ и ОК „Пла нет“, 
Си те у чес ни ци до би ја зас лу же ни приз на ни ја, а „Фор-
ца Во леј“ го ос во и ја по бед нич ки от пе хар .

Во те кот на де кем ври пак, е  пла ни ран пред-
но во го ди шен тур нир , на кој ос вен тур нир , ќе има и 
е ду ка ти вен дел.

мастер воЛеЈ - НОВА ОДБОЈКАРСКА 
ЅВЕЗДА ВО АЕРОДРОМ

На спортските игри во Карпош
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сПоРт сПоРт

термини за спорт ВО ОСНОВНИТE УЧИЛИШТА
ооУ „ЉУБен Лапе“ 

термин понеделник вторник среда четврток петок сабота
 07:30-08:30 карате - Мак Вадо

09:00-12:00 кошарка - МЗТ

17:30-19:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

18:00-19:00 фолклор - Детски 
културен центар

фолклор - Детски 
културен центар

19:30-20:30 зумба - ФИТ ОНЕ зумба - ФИТ ОНЕ

19:30-20:30 ракомет - РК 
„Металург“ карате - Самурај ракомет - РК 

„Металург“ карате - Самурај одбојка - Мастер 
Волеј

20:30-21:30 одбојка - ОК 
„Аеродром Волеј“

одбојка - Мастер 
Волеј

одбојка - ОК 
„Аеродром Волеј“ карате - Самурај карате - Мак Вадо

ооУ „гоце ДеЛчев“
термин понеделник вторник среда четврток петок

18:00-20:00 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

18:00-19:00 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:00-20:00 карате - КК „Олимпик 
спорт 2007“

карате - КК „Олимпик 
спорт 2007“

20:00-21:00 карате - КК „Олимпик 
спорт 2007“

ооУ „Лазо ангеЛовски“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела

16:00-17:00 одбојка - Фокс 
Волеј

17:00-18:00 одбојка - Фокс 
Волеј

18:30-19:30 одбојка - Фокс 
Волеј карате - Самурај одбојка - Фокс 

Волеј карате - Самурај

18:00-19:00 аеробик - „ФИТ 
ОНЕ“

зумба - „ФИТ 
ОНЕ“

18:30-19:30 фолклор -
ФА „Вапцаров“

фолклор -
ФА „Вапцаров“

19:30-20:30 пилатес - „ФИТ 
ОНЕ“

пилатес - „ФИТ 
ОНЕ“

пилатес - „ФИТ 
ОНЕ“

пилатес - „ФИТ 
ОНЕ“

19:00-20:00 кик-бокс - 
Гладијатор

19:30-20:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

20:30-21:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

21:30-22:30 кик-бокс - 
Гладијатор

кик-бокс - 
Гладијатор

ооУ „Браќа миЛаДиновци“
термин понеделник вторник среда четврток петок

16:00-17:00 кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ

18:00-19:00 тенис - Хит енд ран јога - Центар за јога и 
личен развој тенис - Хит анд ран јога - Центар за јога и 

личен развој

19:00-20:00 тенис - Хит енд ран јога - Центар за јога и 
личен развој

јога - Центар за јога и 
личен развој тенис - Хит енд ран

20:00-21:00 јога - Центар за јога и 
личен развој

јога - Центар за јога и 
личен развој

00:00-24:00 боречки вештини - 
Бушидо Доџо

боречки вештини - 
Бушидо Доџо

боречки вештини - 
Бушидо Доџо

боречки вештини - 
Бушидо Доџо

боречки вештини - 
Бушидо Доџо

ооУ „ѓорѓиЈа пУЛевски“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота

10:00 -12:00 тенис - Хит енд ран

17:30-18:30 ракомет - 
„Металург“

одбојка - „Мастер 
Волеј“

ракомет - 
„Металург“

одбојка - „Мастер 
Волеј“ тенис - Хит енд ран 

18:00-19:00  
игроорна - 

Пионерски дом 
„Карпош“

игроорна - 
Пионерски дом 

„Карпош“

18:30-20:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:00-20:00 модерни танци - 
„Хип-хоп“ 

карате - 
„Аеродром“ 

20:30-21:30 карате - 
„Аеродром“ тенис - Хит анд ран карате - 

„Аеродром“ тенис - Хит анд ран карате - 
„Аеродром“

20:00-21:00 боречки вештини и 
јога - „Јинг и Јанг“

боречки вештини и 
јога - „Јинг и Јанг“

модерни танци - 
„Хип-хоп“

ооУ „БЛаЖе конески“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела

17:30-20:30 одбојка - 
„Аеродром Воле“

одбојка - 
„Аеродром Воле“

одбојка - 
„Аеродром Воле“

одбојка - 
„Аеродром Воле“

19:00-20:00 ракомет - 
„Кастратовиќ“

ракомет - 
„Кастратовиќ“

19:30-20:30 пилатес - „Фит 
Оне“

пилатес - „Фит 
Оне“

17:30-20:30 аеробик - 
„Атлета“

19:00-20:00 зумба - „Фит 
Оне“

зумба - „Фит 
Оне“

зумба - „Фит 
Оне“

зумба - „Фит 
Оне“

19:30-20:30 аеробик - 
„Атлета“

аеробик - 
„Атлета“

ооУ „гоце ДеЛчев“
термин понеделник вторник среда четврток петок

17:30-19:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:00-21:00 одбојка - СК Мастер Волеј одбојка - СК Мастер Волеј

20:00-21:00 Реално аикидо - СК 
„Вардар“

Реално аикидо - СК 
„Вардар“

Реално аикидо - СК 
„Вардар“

ооУ „аЛексанДар макеДонски“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота

17:00-18:00
Штурчиња - 

здружение за 
спорт, рекреација и 

анимација

Штурчиња - 
здружение за 

спорт, рекреација и 
анимација

Штурчиња - 
здружение за 

спорт, рекреација и 
анимација

Штурчиња - 
здружение за 

спорт, рекреација и 
анимација

џиу-џица - „Д 
Стронгер“

18:00-19:00 џиу-џица - „Д 
Стронгер“

ракомет - РК 
„Аеродром“ 

џиу-џица - „Д 
Стронгер“

ракомет - РК 
„Аеродром“

одбојка - „Фокс 
Волеј“ џиу-џица - „Такеда“

18:00-19:00 игроорна - 
„Вапцаров“

19:00-20:00 кошарка - МЗТ одбојка - „Фокс 
Волеј“ кошарка - МЗТ одбојка - „Фокс 

Волеј“
одбојка - „Фокс 

Волеј“

19:00-20:00 карате - „Самурај“
фитнес, аеробик, 
пилатес - Боди 

Лине
карате - „Самурај“

фитнес, аеробик, 
пилатес - Боди 

Лине
карате - „Самурај“

19:00-20:00 џиу-џица - „Такеда“ џиу-џица - „Такеда“

20:00-22:00 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ
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сПоРт сПоРт

Спор тска та гор дост на оп-
шти на А е род ром, ко шар кар ски-
от пр вак МЗТ Скоп је – „А е род-
ром“, на сред ба та од 5-то ко ло 
од Ев ро ку пот про тив шпан ска 
Гран Ка на ри ја, ко ја е за ка жа на 
за 9 но ем ври (сре да), ќе одр жи 
спе ци јал на прос ла ва и тоа по 
по вод 50-го диш ни на та од фор-
ми ра ње то на клу бот, ка ко и 20 
го ди ни од нај го ле ма та по бе да 

во ис то ри ја та про тив го ле ми от 
Ре ал Мад рид.

По тој по вод Уп ра ва та на 
„штр ко ви те“ ќе ор га ни зи ра вис-
тин ски спек такл, на кој по се бен 

прос тор ќе до би јат чле но ви те на 
ге не ра ци ја та ко шар ка ри, ко ја на 
6 но ем ври 1996 го ди на го ур на а 
„крал ски от клуб“ на ог ром на ра-
дост на пре пол ни те три би ни во 

  СПЕЦИЈАЛНА ПРОСЛАВА ЗА 50-гоДиШнината на мзт

по пу лар на та „Ли мен ка“. Це ли от 
нас тан ќе до би е уш те по го ле ма 
те жи на, со ог лед што во сос та вот 
на Гран Ка на ри ја ќе  нас та пат и 
по ра неш ни те реп ре зен та тив ци на 

Ма ке до ни ја, Лес тер Бо Ме кеј леб и 
Ри чар д Хен дрикс. Сред ба та од Ев-
ро ку пот ка ко и це ла та све че на ма-
ни фес та ци ја ќе се одр жи во са ла-
та „Ја не Сан дан ски“ со по че ток од 

19 ча сот, а влез ни ци те ќе би дат со 
це на од 150 де на ри.

На о вој спек такл се о че ку-
ва да при сус тву ва ат нај го лем дел 
од чле но ви те на то гаш ни от тим 
што го сов ла да Ре ал Мад рид (Пе-
ро Бла жев ски, Вр би ца Сте фа нов, 
И гор Ми хај лов ски, Де јан Ди мов, 
Мир за Кур то виќ, То ни Си миќ, Ан-
то ни о Ми нев ски, Сло бо дан Пет-
ров ски, Мар к Дин и Ѓор ѓи Кња зев).
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писма инФо

ОПШТИНА АЕРОДРОМ МИ 
ДАВА ИСЦРПНИ ИНФОРМАЦИИ 

БЕЗ ДА ОДАМ ПО ШАЛТЕРИ
Почитувани,

На локацијата Индустриска зона УЕ В е почната изградба на објект 
за домување А2 БИ  Н = 23,2 м, П+6+Пк, со ознака 3,5. Ве молам за 
називот на инвеститорот, кој ја има добиено градежната дозвола, 
како и можни контакти.

Поздрав,
М.А.

Почитувани,

Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обративте до 
Општина Аеродром и да Ве информираме дека ни претставува 
особена чест што ни ја укажавте Вашата доверба. Ве известуваме 
дека по добивањето на Вашето писмо, се обративме до Секторот за 

НАСКОРО АСФАЛТИРАЊЕ

Почитувани,

Ве молам да ме известите до каде е постапката во однос на 

асфалтирањето на пристапната улица до зградата на 

„Адора“ на улица „Методија Шаторов – Шарло“ број 10 и 

соседните две згради, исто така, изградени од „Адора“. 

Бевме информирани дека е изгласан ребалансот на 

Буџетот на Општината и распишан тендер за оваа 

намена, но до денеска сè уште не е почнато асфалтира-

њето.
Однапред благодарам на одговорот,

Б.Ј.

Почитувани,

постапката за асфалтирање на наведената улица е во 

тек, односно се спроведува јавна набавка за избор 

на изведувач.
Со почит,

Општина Аеродром

РЕДОВНО АЖУРИРАЈТЕ ГИ 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДАНОК 

НА ИМОТ!
Ве молам да ми дадете информација во врска со данокот на 
имот. Станува збор за решение за имот, кој се наоѓа во 
општина Аеродром, се разбира, издадено од Град Скопје. 
Имено, во решението за данок е пресметан данок за имот, 
на кој сопствениците не живеат, а е двојно повисок од 
данокот на имот доколку сопствениците живеат на тој имот. 
Ова е наша грешка, бидејќи како сопственици сè уште 
немаме променето податоци во личните карти. Прашањето е 
дали доколку ги промениме личните карти можеме да 
побараме исправка на решенијата и намалување на 
данокот? Станува збор за тековната 2016 година? 

Поздрав.
М.Х. 

Почитувани,
Доколку ги промените личните карти оваа 2016 година, 
решението за данок на имот ќе биде променето, но за 2017 
година (за жал не и за 2016) . Затоа, откако ќе ги смените 
податоците во личните карти, можете да дојдете во Општина 
Аеродром, во соба 13, секој работен ден од 08:30 до 11:30 
часот за да ја направите промената во Вашето решение. 
Секако, со Вас понесете го имотниот лист и личната карта.

Со почит,
Општина Аеродром

комунални работи, урбанизам и заштита на 
животната средина при Општина Аеродром, бидејќи 
тоа се активности кои ги води овој Сектор. Од таму Ве 
известуваат дека инвеститор е „Бока Ратон“ 
инженеринг увоз-извоз ДОО Скопје. Доколку имате 
дополнителни прашања Ве молиме да се обратите до 
овој Сектор, или да ги контактирате на 2401-529.

Со почит,
Општина Аеродром

Не ми се верува....,
Изненаден сум...
Чудо...
Кога ја пишував пораката воопшто не очекував 
одговор!
Општина Аеродром ми дава исцрпни информации без 
да одам по шалтери или од една во друга канцеларија, 
а и не барав врски! Дури може и по телефон да се 
јавам за дополнителни податоци! Ова е сон или јаве... 
По стоти пат ја препрочитувам пораката.
Ви благодарам за коректноста.

Поздрав,
М.А.

Итна медицинска помош  .......................... 194
Пожар и елементарни непогоди  ............. 193
Центар за известување и тревожење .... 195

Градинки
Срничка  .............................................. 2455 512
Буба Мара  .......................................... 2434 530

основни училишта  
Блаже Конески ................................. 2469 746  
Браќа Миладиновци  ........................ 2460 479  
Ѓорѓија Пулевски  ............................. 2455 510 
Љубен Лапе  ...................................... 2450 220  
Лазо Ангеловски  .............................. 2430 324  
Димитар Македонски  ...................... 2440 011  
Гоце Делчев  ...................................... 2438 288  
Александар Македонски  ................ 6152 513
 
средни  училишта
Владо Тасевски  ................................ 2464 123 
Димитар Влахов  ............................... 2464 590 
Марија Кири Склодовски  ................ 2452 189 

библиотеки 
Јане Сандански  ................................. 2466 474 
Кирил Пејчиновиќ  ............................ 2450 449 
Рајко Жинзифов ................................ 2443 450 

цркви  
Света Тројца  ...................................... 2763 337 
Свети Петар и Павле ........................ 2439 722  
Свети Пророк Илија .......................... 2460 825  

Полиција 192 
ПС Аеродром  .................. 2432 362, 3142 408  
ПС Драчево ..................... 2763 330, 2794 111  
ПС Кисела Вода .............. 3223 410, 3142 403

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

пријава на корупција:  

080052222 

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

2401 529
2401 545  

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

Јавно осветлување 
ЕВН .......................................................... 3205 000       
„КОД“ ......................................................  2672-196 

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

075/506 090 
Оџачарски услуги  ................................ 2440 293
Кабаст отпад  ...................................  0800 222 33

сеРвИсНИ теЛефоНИ   



Днк - аероДром
Во Скопје има еден град во градот 

за него слушнал секој и младо и старо. 
Тука велат дека убаво е сè, 

љубовта во Аеродром главно мото е.
Што и да ти треба тука секој подава рака, 
стварно дојди, види, осети дека си сакан. 

Сите за еден, еден за сите сме 
да се биде Аеродромец права гордост е. 

(рефрен)
Каде и да одам 

ооооооооо 
секогаш се враќам,

во мојот Аеродром, Аеродром, 
тука ми е најдобро. 

Зелени паркови, спортски модерни терени 
мојата населба стварно убаво се смени. 

Горди на нашите уметници, артисти 
од Аеродром доаѓаат и познати спортисти. 
Тука секој што се раѓа плаво - бел е цел, 

не е тајна што за него живот даваме. 
Една љубов, еден тим во срце носиме, 

МЗТ е шампион со него растеме. 

(рефрен)
Каде о да одам 

ооооооооо 
секогаш се враќам, 

во мојот Аеродром, Аеродром, 
тука ми е најдобро.


