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

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

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

2 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ЗА 2017 ГОДИНА

На 59-та седница на Советот 
на Општина Аеродром, одржана на 
6.12.2016 година, беше донесен 
Буџетот на Општина Аеродром за 
2017 година.

Новиот Буџет, кој е сличен со 
минатогодишниот, изнесува околу 
18 милиони евра, од кои речиси 11 
милиони се предвидени за дотации 
и плати во основните училишта и 
градинки и за општинската адми-
нистрација. Остатокот од 7 милиони 
евра се планираат за реализација на 
проекти и тоа едната половина за 
довршување на почнатите проекти 
во 2016 година, а другата полови-
на на средствата за нови проекти 
предвидени за 2017 година, со кои 

ќе се подобрат условите за живот на 
граѓаните во Општина Аеродром.

„Буџетот за 2017 година се 
базира врз реалните приходи што 
ги очекува Општината. Ние сме 
една од ретките општини во Репу-
блика Македонија што не се задол-
жени ниту денар и што ги сервисира 
редовно своите обврски врз основа 
на своите приходи, а не на кредити 
за реализација на проекти“, изјави 
градоначалникот на Општина Аеро-
дром, Ивица Коневски.

Меѓу покрупните проекти 
опфатени во Буџетот за реализа-
ција во 2017 година се изградба на 
нова детска градинка во Ново Ли-
сиче со капацитет за повеќе од 250 

дечиња и промена на фасадите на 
10 згради со енергетски ефикасни 
материјали.

Добар дел од буџетот пред-
видува реализација на инфра-
структурни објекти како изградба 
на комунална инфраструктура и 
асфалтирање на улиците „Пандил 
Шишков“, „Вангел Тодоровски“, 
„Коста Новаковиќ“ и „Новоплани-
рана 5“, како и краците на улицата 
„Методија Шаторов - Шарло“, из-
градба на три нови улици во Индус-
триска зона (новопланирани 4, 6 
и 8), нова улица во Мичурин („Но-
вопланирана“ 7) и изградба на ат-
мосферска канализација во Долно 
Лисиче.
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• Изградба на комунална 
инфраструктура и 
асфалтирање на улицата 
„Пандил Шишков“

• Изградба на комунална 
инфраструктура и 
асфалтирање на улицата 
„Коста Новаковиќ“

• Изградба на три нови улици во 
Индустриска зона (4, 6 и 8)

• Изградба на нова улица во 
Мичурин

• Проширување и 
реконструкција на булеварите 
„Трета македонска 
бригада“, „АСНОМ“, „Србија“ 
и „Февруарски поход“ (во 
соработка со Град Скопје)

• Изработка на проект за 
булеварот „АСНОМ“ на делот во 
Керамидница до новата сала 
(во соработка со Град Скопје)

• Изградба и реконструкција на 
улицата „Васко Карангелевски“ 
(во соработка со Град Скопје)

• Изградба и реконструкција на 
атмосферска канализација во 
Долно Лисиче (во соработка со 
Град Скопје)

• Изградба на тениски центар „Скопје“ покрај кејот на реката Вардар со јавно приватно партнерство

• Изградба на нова детска градинка во Ново Лисиче за повеќе од 250 дечиња

• Промена на фасадите на 10 згради

НАЈЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2017 ГОДИНА
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мошне напредна технологија и на-
гледни средства за изведување на 
часовите, кои на учениците им по-

магаат за понепосреден и реален 
начин да го усвојуваат знаењето.

Учениците од Аеродром беа 

сместени кај семејствата на свои-
те соученички, така што можеа да 
дознаат повеќе за обичаите, нави-
ките и начинот на живот во Велика 
Британија. 

Минатата година во јуни 
Општина Аеродром, всушност, ја 
испрати првата група најдобри 
ученици на настава во Лондон, а 
оваа година во јуни група учени-
ци од Лондон дојдоа во возврат-
на посета на Аеродром, така што 
оваа втора посета ја зацврстува 
традицијата во насока на зајакну-
вање на соработката меѓу двете 
општини. Тоа им овозможува на 
учениците размена на искуства и 
вредности, стекнување нови дру-
гарчиња, но и поттик за поголеми 
успеси во училиштето.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Од 6-ти до 12-ти декември 
2016 година дваесет и пет нај-
добри ученици од сите основни 
училишта во Општина Аеродром 
во текот на декември посетуваа 
настава во училиштето Брнтвуд во 
збратимената Општина Вандсворт 
во Лондон.

За време на наставата во 
училиштето во лондонската општи-
на Вандсворт учениците придру-
жувани од одговорен наставник 
имаа можност да се запознаат со 
нивниот воспитно-образовен сис-
тем, односно со нивните наставни 
програми и со начинот на одржу-
вање на наставата, односно да ги 
откријат разликите и сличностите 
во воспитно-образовниот процес 
во двете земји и да направат спо-

редба меѓу наставата во Македо-
нија и во Велика Британија.

Она што како генерален 

впечаток беше извлечено од по-
сетата на аеродромците на наста-
вата во Лондон е користењето на 

НАЈДОБРИТЕ 25 УЧЕНИЦИ 
ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ НА НАСТАВА ВО ЛОНДОН
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По повод „Денот на дрвото“ 
на 30.11.2016 година градоначал-
ниците на Град Скопје и на Општи-
на Аеродром, Коце Трајановски и 
Ивица Коневски засадија дрвца во 
новиот парк покрај кејот на реката 

Вардар во знак на почеток на ак-
цијата.

Тој ден традиционалната ак-
ција ја опфати целата територија на 
Општина Аеродром, пред сè јавните 
површини покрај булеварите и сер-

висните улици, блоковското зеле-
нило и училишните дворови, каде 
беа насадени повеќе од 12.000 
зимзелени и листопадни дрвца од 
видот платан, бреза, даб, каталпа, 
јасен, чемпрес, јавор и туја.

НАД 50.000 САДНИЦИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Овие висококвалитетни сад-
ници се набавени од јавните пре-
тпријатија „Македонски шуми“ и 
„Паркови и зеленило“.

Во садењето дрвја, покрај 
вработените во ЈП „Паркови и зе-

ленило“ и сезонските работници од 
Општина Аеродром, се вклучија и 
учениците од основните училишта, 
вработените во администрацијата 
и голем број граѓани, на кои им беа 
доделени дел од садниците.

Со оваа акција, всушност, 
стартуваше манифестацијата 
„Месец на пошумувањето“, во 
чии рамки само во Општина Ае-
родром ќе бидат насадени 50.000 
садници.
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Во текот на декември 
Општина Аеродром почна рекон-
струкција на три улици во насел-
бата Лисиче со вкупна должина од 
околу 500 метри.

Станува збор за улиците 
„Ѓуро Малешевац“ со должина од 
200 метри, „Зборски“, чија должина 
изнесува 110 метри и улицата „Дете 
Татуличе“, која е долга 170 метри. 

Реконструкцијата ќе опфа-
ти асфалтирање на коловозот на 
улиците со широчина од 3,5 метри, 
како и изградба на тротоари широ-
ки по 1,10 метри од двете страни 
на улиците.

Реконструкцијата ќе чини 
околу 5,5 милиони денари со 
средства од Буџетот на Општина 
Аеродром, а градежните рабо-

ти се очекува да завршат за 60 
дена.

Со реконструкцијата на 
трите улици, Општина Аеро-
дром продолжува со предвиде-
ната динамика да ги обновува 
постојните улици, како и да гра-
ди нови на својата територија, 
со цел да се подобрат условите 
за живеење.

Во текот на декември почна 
изградба на две комплетно нови 
улици, во непосредна близина на 
висококатниците „Џеваир скај 
сити“.

Станува збор за изградба 
на нова фекална и атмосферска 
канализација, асфалтирање и со-
одветно јавно осветлување на 
двете улици со цел да се овозмо-
жи пристап до новоизградените 
објекти и да се реши инфраструк-
турната мрежа на таа локација.

 Двете улици се со вкупна 
површина од околу 6.000 м2 со по 
две сообраќајни ленти со широчи-
на од по 3 метри и тротоари широ-
ки по 2 метри.

Фекалната канализација ќе 
се изгради во должина од 400 ме-
три, атмосферската канализација 
од околу 360 метри, додека јавно 

осветлување ќе биде поставено 
во должина од 400 метри. Целиот 
проект се очекува да чини околу 
20 милиони денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ТРИ УЛИЦИ 

ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ

ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ 
КАЈ ВИСОКОКАТНИЦИТЕ

Во текот на декември почна 
изградба на комунална инфра-
структура и нови улици во урбана-

та заедница Стар Аеродром.
Станува збор за изградба 

на инфраструктурни објекти (во-

доводна мрежа, фекална и атмос-
ферска канализација) на дел од 
улиците „Пандил Шишков“ и „Ван-
гел Тодоровски“.

Исто така, проектот опфаќа 
изградба и на комунална ин-
фраструктура и асфалтирање на 
улицата „Новопроектирана 2“ со 
пристапни улици, како и изград-
ба на пристапните улици 2 и 4 на 
улицата „Методија Шаторов Шар-
ло“ (поранешна Руди Чајавец) со 
изведба на електрична мрежа за 
јавно осветлување.

Проектот се очекува да чини 
околу 22 милиони денари.

НОВИ УЛИЦИ И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ВО СТАР АЕРОДРОМ
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ДОДЕЛЕНИ 500 РЕШЕНИЈА ЗА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ДИВОГРАДБИ

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА И 
МОСТОТ НА „ЃОРЃИ КАПЧЕВ“

АСФАЛТИРАН КРАК 
НА „МИТЕ БОГОЕВСКИ“ 
ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ

ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Градоначалникот на 
Општина Аеродром, 
Ивица Коневски на 
21.11.2016 година 
врачи над 500 ре-
шенија за легализа-
ција на бесправно 
изградени објекти.

Инаку, досега се до-
делени околу 4.000 
решенија за лега-
лизација на објекти 
на територијата на 
Општина Аеродром.

По целосната реконструк-
ција на водоводната мрежа на 
улицата „Ѓорѓи Капчев“ во Горно 
Лисиче, неодамна заврши и нејзи-
ното асфалтирање и беше пуштена 
во употреба.

Имено, улицата „Ѓорѓи Кап-
чев“ се реконструираше на поте-
гот од улицата Горно Лисиче, па сè 
до црквата „Свети Ѓорѓија“ во дол-
жина од еден и пол километар со 
широчина од 6 метри на површина 

од 9.000 квадратни метри. Исто 
така, покрај улицата се изгради и 
тротоар со широчина од еден ме-
тар.

Со реконструкцијата на оваа 
улица се очекува значително да се 
подобрат условите за живот, но и 
безбедноста во Горно Лисиче.

Исто така, мостот што се 
наоѓа на улицата „Ѓорѓи Капчев“ 
е целосно реконструиран и е про-
оден за сообраќај.

Мостот е изграден во дол-
жина од 10 метри, а широчина од 
8 метри, вклучувајќи и две коло-
возни ленти и тротоари од двете 
страни, како и заштитна метална 
ограда.

Јавното претпријатие „Улици и 
патишта“ неодамна асфалтира-
ше крак на улицата „Мите Бого-
евски“ во населбата Лисиче во 
должина од 200 метри.

Кракот на улицата беше попла-
вен со излевање на Усјанскиот 
канал по поројните дождови 
што во август 2016 година го 
зафатија Скопје и околината.

Во текот на ноември во 
Општина Аеродром се 
изврши есенска дера-
тизација. На подрачјето 
на целата општина се 
опфатија 2.500 шахти 
со 7.500 мамци, вклу-
чувајќи ги и основните 
училишта на нејзината 
територија.

Дератизацијата на гло-
дачите ја изврши Ин-
ститутот за јавно здра-
вје, Скопје.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗГОТВУВА 
НОВ ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ 

АКЦИСКИ ПЛАН

МУЗИКАТА НА ТОШЕ ПРОЕСКИ 
ЌЕ СЕ СЛУША НА ИСТОИМЕНАТА 

УЛИЦА ВО НОВО ЛИСИЧЕ
Општина Аеродром почна 

постапка за изработка на Лока-
лен еколошки акциски план 2016-
2022 за заштита и унапредување 
на животната средина на општи-
ната (ЛЕАП).

Локалниот акциски план за 
животна средина ќе содржи сред-
норочни и долгорочни активности 
и мерки за заштита на животна-
та средина и здравјето на луѓето 
од интерес и во надлежност на 
општината.

Документот е основа за 
планирање на заштитата на жи-
вотната средина во период од 
шест години, преку проценка на 
моменталната состојба, идентифи-
кација на проблеми, дефинирање 
на мерките за заштита, зголему-
вање на јавната свест и следење 
на имплементацијата.

ЛЕАП-от ќе биде изработен 
во согласност со Националниот 

акциски план за животна среди-
на и Методологијата за изработка 
на локалните акциски планови за 
животна средина.

При изработка на новиот 
ЛЕАП ќе биде земено предвид и 
мислењето на жителите на Општи-
на Аеродром, кои го пополнија пра-
шалникот што беше јавно објавен 
на општинската интернет страница, 
со цел да се мапираат приоритет-
ните еколошки проблеми во со-
гласност со јавното мислење.

Песните на македонската му-
зичка икона, Тоше Проески, ќе се 
слушаат секој ден од 10:00 до 22:00 
часот на улицата што го носи него-
вото име во населбата Ново Лисиче.

Системот за озвучување, што 
ќе биде поставен по должина на 
улицата, е подарок од Здружение-
то на Власи стопанственици на Ма-
кедонија „Мандра“ за жителите на 
Општина Аеродром.

Имено, Советот на Општина 
Аеродром на 57-та седница што се 

одржа на 4.11.2016 година доне-
се одлука системот за озвучување 
да добива струја од истото место 
од каде што струја добива освет-
лувањето на фонтаната „Тоше Про-
ески“, како дополнување на соглас-
носта за целиот проект, која беше 
изгласана во јуни 2016 година.

Јачината на звукот што ќе се 
емитува ќе биде прилагодена во 
рамките на граничните вредности на 
ниво на бучавата, утврдени соглас-
но важечките законски прописи.

За поставување на системот 
за озвучување и емитување на му-
зиката на Тоше, претходно Здруже-
нието доби согласност од станарите 
на станбените згради кои гравити-
раат по должина на детската улица 
„Тоше Проески“.

Исто така, поставувањето 
на опремата, натамошното одр-
жување, како и сите потребни 
активности, ќе бидат финансира-
ни и изведени од Здружението на 
Власи.

Детската улица „Тоше Проески“ заблеска со 
таканаречено ѕвездено небо што традиционално 

секоја година „Линкмедиа“ го поставува во пресрет 
на новогодишните празници за подобрување на 

празничната атмосфера.
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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.

Гулаб во Аеродром - Ксенија Тодорова

Зајдисонце во Аеродром - Игор Божиноски

Злато над Аеродром - Виолета Димитровска СЦ Ново Лисиче - Нера Дурмишовска Преземено од фејсбук профилот: Аеродром најубаво место за живеење

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

Духот на Аеродром - Билјана Николовска Трајановска

Есен пред мојата зграда - Дамјан Темелкоски

Шах - Томислав Атанасовски
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

„СРНИЧКИТЕ“ НАПРАВИЈА ГРАД ОД КОЦКИ
„КНИГАТА НИ ДАВА КРИЛЈА“

„ПЛАСТИКАТА ЈА СЕЛЕКТИРАМЕ, 
ПЛАСТИКАТА ЈА РЕЦИКЛИРАМЕ!“

ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ИГРИ СЕ ВРАЌААТ ВО ГРАДИНКИТЕ

ЗДРАВА ХРАНА ЗА 
ДЕЦА БЕЗ МАНА!

АНДРЕА СО САМО ОСУМ ГОДИНИ Е МУЛТИТАЛЕНТ

ЕСЕНСКИ РАДОСТИ ВО ГРАДИНКАТА „ИЗВОРЧЕ“

Децата од градинката „Срнич-
ка“, објект „Чекорче“, облечени во 
интересна облека, неодамна, пред 
нивните другарчиња и родителите, 
настапија на тема „Здрава храна 
за деца без мана!“ и ја претставија 
здравата и помалку здравата храна.

Учесниците во претставата, на 
дечињата од другите воспитни групи 
им ја испратија пораката: „Хамбур-
гер и пица повеќе поглед нема да 
ми краде, од денес секое дете само 
здрава храна ќе си јаде!!!“.

Целта на проектот е, на слико-
вит начин, уште од најрана возраст 
да ги поттикне децата на размис-
лување и тие сами да ја забележат 
разликата и важноста на консуми-
рањето здрава храна, наспроти оние 
мали „слатки задоволства“.

Андреа Лукарова е ученичка во второ од-
деление во ООУ „Лазо Ангеловски“, со одлични 
постигнувања во училиште, но и многубројни 
дополнителни активности. Исто така, е второ 
одделение и во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“, 
каде свири виолина и во учебната 2015/16 го-
дина има освоено прва награда на градски нат-
превар, прва награда на регионален натпревар 
и трета награда на државен натпревар.

Андреа е и голем ликовен талент чиишто 
ликовни дела редовно се објавувани во учи-
лишното списание Другарче, а на Меѓународ-
ниот ликовен конкурс во Газиантеп, Турција 
има освоено диплома и сребрен медал.

Член е на КУД „Никола Јонков Вапца-
ров“, а учи англиски и полски јазик.

Децата од градинката „Срничка“, објект „Изворче“, пре-
ку игра и забава ги откриваа убавините што со себе ги носи 
есента.

Дечињата го искористија топлото есенско сонце и учест-
вуваа во различни активности во дворот на градинката, а беше 
организирана и еко - акција за собирање на есенските лисја. 
Децата формираа купчиња од свежите лисја, кои подоцна ги 
искористија како полигон за движење и рекреација.

 Тие, со своите учителки, исто така, разговараа за уба-
вините и промените на природата во есен, ги именуваа боите 
на есенските лисја, ги забележуваа нивните различни форми и 
големини и учеа за листопадни и зимзелени дрвја.

Учениците од ООУ „Лазо Анге-
ловски“ неодамна ја посетија библи-
отеката „Јане Сандански“ во Општи-
на Аеродром, каде се одржа час на 
тема „Книгата ни дава крилја“.

Во рамки на посетата беа 
претставени портретите на едни 
од најпознатите македонски писа-
тели за деца, Велко Неделковски и 
Горјан Петревски.

Исто така, беа презентирани 
и литературни творби на учени-
ци од 6-то до 9-то одделение од 
библиотекарската секција на ООУ 
„Лазо Ангеловски“. Учениците на 
часот изработија „книга со крилја“ 
составена од нивни песнички и 
раскази, додека дечињата од 4-то 
одделение часот го надополнија со 
свои цртежи.

Детската градинка „Буба Мара“ неодамна органи-
зираше еколошка кампања „Пластиката ја селектираме, 
пластиката ја рециклираме“, која се реализираше во сите 
пет објекти на градинката и во која беа вклучени сите 
вработени, децата и родителите.

Целта на оваа кампања е да се поттикнат децата и 
возрасните да ја селектираат пластиката во соодветните 
канти за пластика. 

Воспитните тимови на 
детските градинки „Срничка“ и 
„Буба Мара“ од 1-ви до 4-ти де-
кември учествуваа на стручна 
конференција за воспитувачи, 
што беше одржана на Тара, 
Република Србија, со презента-
ција на теоретско-емпирискиот 
истражувачки проект „Tради-
ционалните игри како метод на 
учење во раниот детски развој“.

Покрај презентацијата 
на реализираните активнос-
ти на тема „Мојот дом е омилено 
место“, присутните учесници на 

сесијата имаа можност да се за-
познаат со убавините на македон-
ското фолклорно и културно бо-

гатство, како и со начинот на 
примена на традиционалните 
игри во воспитно-образовниот 
процес. 

Во текот на работниот 
дел од конференцијата, при-
сутните воспитувачи поделени 
во групи ги изиграа детските 
традиционални игри и имаа 
можност да даваат предлози 
за тие да најдат примена и во 
нивните градинки. На крајот од 
сесијата сите учесници на кон-

ференцијата ја вкусија традицио-
налната македонска храна.

Претстава на „срничките“ Час во библиотеката „Јане Сандански“

Во градинката „Буба Мара“

Стручна конференција за воспитувачи на Тара

Децата од градинка 
„Срничка“ го посетија Дет-
скиот културен центар „Кар-
пош“ по повод 13 Ноември, 
Денот на ослободувањето 
на градот Скопје. Под мото-
то „Да го изградиме нашиот 
град“ дечињата се вклучија 
во симболична изградба на 
импровизиран град од коцки.



2120 ОПШТИНА АЕРОДРОМ јануари - февруари 2017  | број 74 21јануари - февруари 2017  | број 74

Не постои ништо толку стабилно, како промената.
Боб Дилан

Ако си трпелив во моментот на лутина, 
ќе избегнеш сто денови тага.

кинеска мудрост

Не можете да изгубите нешто што немате и 
не можете да добиете нешто што веќе е ваше!

Имајте желби! Но, внимавајте што посакувате, 
затоа што тоа и ќе се исполни. Бидете 
максимално прецизни кога ги формулирате желбите.

ЧЕКАЈ, ПРЕД ДА МЕ ОДНЕСЕШ ДА СИ 
НАПРАВАМ СЕЛФИ!

    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ФУДБАЛ
19:30 Пoвaжнa сум ти јaс или 

фудбалот?

23:15 Пa ти срце, нoрмaлнo.

ЗАБАВА

Клеопатра е грандиозна 
претстава, разнобојно шоу кое 
излегува од рамките на обичниот 
класичен балет, со кинематограф-
ски ефекти, фантастично светло 
и звук, со користење нови техно-
логии или со еден збор СПЕКТАКЛ 
достоен на императорката на која 
 е посветен.

Станува збор, всушност, за 
светската премиера на балетот 
„Клеопатра“, што се одигра во но-
ември 2016 година, создадена за 
Македонската опера и балет и за 

балерината Александра Мијалко-
ва, која го одбележа својот двае-
сет и пет годишен јубилеј на сце-
ната.

Во спектаклот се ангажира-
ни оркестар, хор, балетски групи 
(околу триста луѓе на сцена), ми-
мичари и циркуски уметници, фол-
клорни групи, дури и дресирани 
животни… како и околу 400 рачно 
изработени костими и 14 раскош-
ни променливи декорации.

Музиката за балетот ја на-
пишал познатиот композитор од 
Литванија Нериа  Голдберг (Че-
пајте), а либретото е на писател-
ката од Турција Јана Темиз. Со 
спектаклот диригира Александр 

Аниссимов од Белорусија, додека 
кореографијата е на петербуршки-
от балет-мајстор со светско име – 
Василиј Медведев, познат по свои-
те поставки во Бољшој театар, во 
Државниот балет во Берлин и на 
многу други сцени во светот.

Причина да се погледне 
претставата што репризно ќе биде 
прикажана на 31-ви јануари, се-
како, е сето погоре наведено, но 
и самиот факт што Клеопатра била 
најмистериозната жена на антич-
киот свет, легендарна освојувачка 
на срцата, љубовница на Цезар и 
Марко Антонио, последна владе-
телка на Египет и наследничка на 
Александар Македонски, која не 
престанува да ги инспирира по-
етите, сликарите, композиторите и 
режисерите повеќе од две илјади 
години. 

СПЕКТАКЛ ЗА ОЧИ И ДУША

БАЛЕТ
ЗАБАВАЗАБАВА
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под неговото омилено ќебе или во 
неговата куќичка. По секој силен 
звук, дајте му по еден од омиле-
ните кучешки десерти. Исто така, 
треба да го намалите изворот на 
светлина во собата и да пуштите 

погласно телевизија или радио. Во 
моментот кога ќе се слушне звукот 
од петарда, доколку сте во мож-
ност, бидете поблиску до него, га-
лете го, играјте си со него.

Заштита од паразити

Ектопаразитската и ендопа-
разитската заштита треба редовно 
да се спроведува и во зимските 
денови. Изборот на препаратот, 
дозата и времето на апликацијата 

треба да ја одреди вашиот вете-
ринарен лекар. Новогодишните и 
божиќните празници ќе ви бидат 

уште повесели, доколку ги поми-
нете заедно со вашите сакани ми-
леничиња.

НОВА ГОДИНА Е ПРАЗНИК И ЗА МИЛЕНИЦИТЕ
Основни правила за чување и грижа за домашните животни

Ирена Пачковска-
Чунгурска, 

доктор по ветеринарна медицина

ЗДРАВЈЕ

Во ветеринарната амбуланта „Хепи пет“ (Happy-
pet) во Ново Лисиче може да се добијат бесплатни 
совети во врска со миленичињата. (075-365-666)

Новогодишните и божиќните празници се добре-
дојдени како за нас, така и за нашите миленици. Тоа 
се денови кога тие уживаат во празничната атмосфера 
и топлина што им ја даваме. Но, и покрај тоа, не треба 
да заборавиме на некои основни правила за чување и 
нивна грижа.

Специјална храна и прошетки

Во текот на празниците чу-
вајте ги милениците подолг пери-
од од денот во затворен простор. 
Доколку сакате да ги прошетате, 
сторете го тоа кога времето е сон-

чево и кога им е време за вршење 
на физиолошките потреби. Кратко 
влакнестите кучиња треба да би-
дат облечени соодветно на ниски-
те температури. Избегнувајте да ги 
шетате по магла. Ова особено се 
однесува на хронично болните ку-
чиња, кои имаат проблем со рес-
пираторните патишта.

Вашите миленици хранете 
ги со специјална храна за нивната 
возраст и раса. За време на праз-
ниците строго избегнувајте да им 
давате мрсна храна, остатоци од 
риба и живина, чоколади и слат-
ки. На животните кои се чуваат 
во двор, за време на пониските 
температури давајте им храна што 
има повисока калорична вредност. 
Во текот на зимскиот период, се-
како, вашите миленици треба да 
внесуваат суплементи и имуно-

стимулатори, кои ќе им помогнат 
за одржување стабилна здрав-
ствена состојба.

Како заедно да го надминете 
стравот од петарди?

Звуците од петардите и 
огнометот можат да доведат до 
различни клинички манифеста-
ции кај домашните миленици како 
криење и завивање, па дури и до 
повраќање. Затоа, обезбедете си-
гурно место за криење на вашиот 
миленик, на пример, под скали, 

ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ



2524 ОПШТИНА АЕРОДРОМ јануари - февруари 2017  | број 74

АХ, ТИЕ НОВОГОДИШНИ УКРАСИ!
Седум едноставни начини елката да биде безбедна за вашето дете

СТИЛ

Минатата година можевте да ја накитите новогодишната елка според вашите 
желби и да ги закачите деликатните стаклени украси на секоја гранка од 
елката. Но, оваа година вашето дете има интерес за сè наоколу и вашата 

светкава новогодишна елка е првото нешто што посакува да допре. Еве како 
да ја направите новогодишната елка потполно безбедна за вашето дете, а 

сепак елката да изгледа убаво.

оваа година, но тоа не значи дека 
не можете да ги ставите на друго 
место за да ви го красат домот. 
Ставете стаклени украси со слични 

бои во сад или во вазна што пода-
леку од дофат на детето. 

Украсите што може да се јадат 
треба да се постават повисоко  

Слободно може да ставите 
шеќерни стапчиња или нанижани 
пуканки, но потребно е да ги зака-

чите на висина од најмалку 90 сан-
тиметри од подот за да не може 
вашето дете да ги дофати. 

И светилките што повисоко! 

Неколку низи од нового-
дишни светилки можеби да изгле-

даат безопасно сè додека вашето 
дете не ги потегне жиците и не по-
чне да ги гризе светилките. Зака-
чете ги сите светилки на височина 
од најмалку 90 сантиметри од по-
дот и во никој случај не користете 
свеќи. 

бои во сад или во вазна што пода-
леку од дофат на детето. 

Украсите што може да се јадат 
треба да се постават повисоко  

Слободно може да ставите 
шеќерни стапчиња или нанижани 
пуканки, но потребно е да ги зака-

Поставете бариера меѓу 
елката и детето!

Секако дека може да поста-
вите детска заштитна оградичка, 
но во тој случај се губи целиот еле-
гантен впечаток на елката што са-
кате да го постигнете. Затоа околу 
елката ставете високи, тешки по-
дароци (или пак само спакувајте 
неколку тешки кутии и маскирајте 
ги како подароци) за да не може 
вашето дете да дојде премногу 
блиску до елката.

Купете држач за елка од 
лиено железо! 

Новогодишната елка тре-
ба да стои цврсто, а особено ако 
имате и домашни миленичиња, па 
доколку сакате да се погрижи-

те елката да не падне во текот на 
ноќта, тогаш заштрафете го држа-
чот во стеблото на елката и потоа 
покријте го со вреќи со песок за 
да стои уште поцврсто, а вреќите 
со песок покријте ги со украсна 
прекривка.

Размислете за вештачка 
новогодишна елка!

Природните елки се уба-
ви, но паднатите борови иглич-
ки може да завршат во устата на 

вашето дете (заедно со што било 
друго на подот). Кај вештачката 
елка нема паднати иглички и таа 
може да ви потрае многу години.  

 
Не користете новогодишни 

украси и вештачки снег!

Внесувањето на овие про-
изводи може да биде опасно, па 
затоа е најдобро да не ги ставате 
овие производи на елката додека 
вашето дете не почне да посетува 
градинка. Може да ви препорача-
ме да ја украсите елката со украси 
направени од ткаенини, машнички 

и филц за кои не е потребно ши-
ење, наместо со вообичаените но-
вогодишни украси.

Чувајте ги стаклените украси 
подалеку од дофат на детето! 

Деликатните украси за елка 
нема да ги закачите на елката 

АХ, ТИЕ НОВОГОДИШНИ УКРАСИ!
СТИЛСТИЛ
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ЖИВОТ ЖИВОТ

Во Општина Аеродром во 
присуство на членови на плани-
нарското друштво од Скопје „Ко-

раб“ на 24.11.2016 година беше 
промовиран „Прирачник за пла-
нинарење“, со цел да се охрабрат 
граѓаните да пешачат и да прес-
тојуваат што почесто во природа, 
во парковите, по околните плани-
ни и планинарски патеки во Гра-
дот Скопје и неговата околина. 

Прирачникот го напиша д-р 
Стојан Јованов, а технички и лек-
торски го подготви Одделението 
за односи со јавност во Општина 
Аеродром.

„Со оглед на тоа што во 
Општина Аеродром живеат голем 
број планинари, сметаме дека овој 
прирачник ќе им помогне на на-

шите граѓани да ги избегнат опас-
ностите при планинарењето или 
во случај на незгода да знаат како 
да си помогнат себе и на други-
те“, беше кажано на промоцијата. 
Исто така, беше кажано дека овој 
прирачник е добредојден во Репу-
блика Македонија, бидејќи освен 
странска, литература за планина-
рењето речиси и да не постои.

Инаку, авторот е лекар, иску-
сен планинар и вљубеник во приро-
дата, кој својот живот го посветува 
на грижа за здравјето на другите, 
но и своето и чија порака е умере-
ност во начинот на живеење и што 
повеќе спортување.

ПРОМОВИРАН „ПРИРАЧНИК 
ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ“

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица 
Коневски неодамна ги прими светските вицешампи-
онки од танцовиот клуб „Брејк а Лег“, кои на Свет-
ското првенство во хип-хоп, што се одржа во Грац, 
Австрија, во конкуренција на 55 репрезентации, го 
освоија второто место што е најголем успех во исто-
ријата на македонскиот танц.

Аеродромките го споделија искуството од 
учеството на неодамнешниот светски натпревар во 
хип-хоп и истакнаа дека се подготвуваа со неколку 

месечна напорна работа, зашто сихронизирањето 
и усовршувањето на кореографијата мора да биде 
на максимално ниво. Во спротивно, секоја најмала 
грешка го менува пласманот.

„Брејк а Лег“ во своето неколкугодишно посто-
ење има освоено голем број награди и признанија на 
регионални и светски натпревари.

СВЕТСКИТЕ ВИЦЕШАМПИОНКИ ОД „БРЕЈК А ЛЕГ“ 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром во сора-
ботка со Друштвото за управување 
со отпад „Нула отпад“, секоја са-
бота во текот на ноември и декем-
ври на територијата на општината 
реализираше голема еко-акција 
за собирање електронски и елек-
тричен отпад, која ќе продолжи да 
се одржува секоја наредна сабота 
и во текот на јануари во различна 
урбана заедница.

Под електронски отпад се 
подразбира статични и лаптоп 
компјутери, тастатури, глувчиња, 
кабли, звучници, слушалки, до-
машни телефони и мобилни те-
лефони, МП3 плеери, монитори, 
телевизори, дигитални камери и 
видео-камери, принтери, скенери, 
факс-машини и стерео системи, 
додека под електричен отпад се 
подразбира шпорети, машини за 

перење облека и садови, греалки и 
грејни тела, микробранова печка, 
машина за правење леб, апарат за 
кафе, други апарати од домаќин-
ство, како и клима-уреди.

АЕРОДРОМЦИ ГИ 
ЧИСТЕА ДОМОВИТЕ ОД 

ОПАСНИОТ ОТПАД!

Голема еко-акција за собирање стара електроника и електрика
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ИНФРАСТРУКТУРАТА ДОМИНИРАШЕ ВО 2016 ГОДИНА
Изминатата 2016 година во Аеродром посветено се работеше на значајни проек-

ти за напредокот на општината, проекти што значат одговор на потребите и барањата 
на граѓаните, проекти за подобрување на условите за живот. Аеродром реализираше 
веројатно најголем број проекти од сите општини во 2016 година.

Позначајни капитални инвестиции во Општина Аеродром во 2016 година беа по-
веќе проекти, меѓу кои:

Мичурин

 » Изградба на две нови улици: „Анастас Митрев 1“ и 
„Венијамин Мачуковски 3“

Стар Аеродром

 » Изградба на целосна комунална инфраструктура и 
асфалтирање на улицата „Руди Чајавец“

 » Изградба на новопроектирана улица меѓу новите 
згради во локалитетот Индустриска зона во дол-
жина од 500 метри

 » Изградени нови тротоари во должина од 1,5 кило-
метар

 » Поставено ново осветлување во должна од 3.500 
метри

Јане Сандански

 » Изградба на пристапна улица покрај реката Вар-
дар од СЦ „Јане Сандански“ до булевар „Србија“ во 
должина од еден километар 

 » Изградба на нови 200 паркинг-места на новата 
улица

 » Поставено ново осветлување во должна од 4.000 
метри

 » Изградени нови тротоари во должина од 2 кило-
метри

 » Изградба  на нова детска градинка „Штркче“ со 
капацитет за 250 дечиња

Ново Лисиче

 » Изградба на нова улица 8 покрај новите згради на 
булеварот „Февруарски поход“ во должина од 170 
метри

 » Нови 930 паркинг-места меѓу зградите
 » Изградени нови пешачки патеки покрај булеварот 

„Февруарски поход“
 » Поставено ново осветлување во должна од 9.200 

метри
 » Пуштен во употреба нов парк од 10 хектари покрај 

кејот на реката Вардар, втор по големина во Гра-
дот Скопје 

 » Нарачан проект за нова детска градинка „Буба 
Мара“

Населба Лисиче

 » Реконструкција на улицата „Гаврил Константино-
виќ“ како продолжение на булеварот „12-та Маке-
донска бригада“ во должина од 150 метри

 » Пуштено во употреба ново повеќенаменско спорт-
ско игралиште

 » Нарачан проект за нова детска градинка „Пчелка 1“
 » Реконструирани тротоари во должина од 360 ме-

три

Горно Лисиче

 » Пуштена во употреба реконструираната улица 
„Горно Лисиче“ во должина од 1,7 километри

 » Целосна реконструкција на улицата „Ѓорѓи Кап-
чев“ во должина од еден и пол километар

 » Изградени нови три моста на Усјанскиот канал
 » Поставена хоризонтална и вертикална сообраќајна 

сигнализација на улиците „Тодор Чангов“ и „Горно 
Лисиче“

 » Осветлување во должина од 750 метри
 » Реконструирани тротоари во должина од 3 кило-

метри
 » Изградба на првата детска градинка во Горно Ли-

сиче „Лавче“ со капацитет за 100 дечиња

Образование

 » Училишна облека за сите ученици од основните 
училишта

 » Посета на најдобрите ученици на настава во Лон-
дон

Животна средина

 » Насадени 25.000 нови дрвца и уште толку во 
претстојниот период кога ќе се подобрат времен-
ските услови 

Култура

 » Трет меѓународен фестивал на комедијата „Гола 
месечина“

Урбанизам

 » Склучен договор за изработка на проекти за ре-
конструкција на фасади за 18 згради

Хуманитарна помош

 » Донација како помош за поплавените во Гази Баба

Во соработка со Град Скопје:

 » Изградба на нова фекална канализација покрај 
булеварот „Видое Смилевски Бато“ во должина од 
800 метри

 » Продолжување на булеварот АСНОМ кон Горно Ли-
сиче во должина од 430 метри

 » Нови велосипедски патеки покрај булеварите 
„Јане Сандански“ и „Кузман Јосифовски Питу“

 » Проширување на булеварот „Трета македонска 
бригада“

ОТЧЕТ ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ
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АПЕЛ ИНФО

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       
Eлтра  .......................................................2763 838 

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   

Согласно Законот за данок на имот 
член 4, 7, 9 и член 29: 

- Даночните обврзници се должни 
најдоцна до 31 јануари да поднесат даночна 
пријава за недвижен имот кој го поседува-
ат, а кој не е пријавен за оданочување,

- Даночните обврзници треба најдо-
цна во рок од 15 дена од стекнувањето со 
право на сопственост на недвижен имот 
или со право на користење на истиот, да го 
пријават имотот за оданочување кај општин-
ската администрација или администрацијата 
на Град Скопје,

- Обврзникот на данокот на имот од 
ставот (1) на овој член кој поднел даночна 
пријава нема обврска за истиот имот да под-
несе нова пријава, доколку нема промени на 
податоците содржани во претходно подне-
сената даночна пријава, а кои се од влијание 
за висината на даночната обврска.

Со цел да се олесни постапката за 
пријавување на данокот на имот, која е об-
врска на граѓаните и на правните лица како 
даночни обврзници, како и пријавување 
на настанатите промени на податоците во 
врска со имотот подлежен на даночење и 
податоците на даночните обврзници, Ве по-
кануваме да пријавите во просториите на 
Општина Аеродром, соба бр.13.

За физички лица потребни документи 
се фотокопија од имотен лист кој е изваден 
по завршување на постапката за легализа-
ција или купопродажба на недвижниот имот 
и  лична карта на увид.

За правните лица потребни документи 
се фотокопии од имотен лист и  тековна со-
стојба од Централен регистар.

За подетални информации можете 
да се обратите на нашиот телефонски број 
2401-553 во текот на работното време. 

ПРИЈАВУВАЈТЕ 
НЕДВИЖЕН ИМОТ!

Апел до жителите на Општина Аеродром

 Работно време на Општина Аеродром е секој работен ден 
од 08:30 до 16:30 часот, пауза од 12:00 до 12:30 часот, 

приемно време за странки за данок на имот секој работен ден од 
08:30 до 11:30 часот.




