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АКТУЕЛНО

Стрип: Влатко 

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КОМПЈУТЕРИ

Општина Аеродром, во соработка со ос-
новните училишта на нејзината терито-
рија, организира бесплатна обука за

основни познавања од ин-
форматиката и англискиот
јазик за жителите на Оп-
штина Аеродром, без
оглед на нивната возраст.

Рокот за пријаву-
вање е до 13.9.2013 го-
дина (петок) секој
работен ден од 08:00 до
14:00 часот:

Кандидатите за
пријавување треба да по-
несат фотокопија од
лична карта и да остават
број на телефон, како и
информација за кој курс
се заинтересирани кај
секретарите на училиш-
тата.

На крајот на курсот
кандидатите ќе полагаат,
по што ќе добијат и со-
одветни сертификати.

За организирање на проектот за бес-
платна обука Општина Аеродром се одлучи со
оглед на големиот интерес на граѓаните.

Во организација на Општина Аеродром

Пријавувањето за бесплатните курсеви трае до 13.9.2013 година

• ОУ „Браќа Миладиновци“ (улица „Владимир Комаров“ број 5, телефон 2460 479)
• ОУ „Блаже Конески“ (улица „Венијамин Мачуковски“ број 4, телефон 2469 746)
• ОУ „Љубен Лапе“ (улица „Васко Карангелевски“ бр. 2, телефон 2450 220)
• ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ (булевар „Јане Сандански“ бр. 27 А, телефон 2455 510)
• ОУ „Лазо Ангеловски“ (улица „Видое Смилевски - Бато“, број 95, телефон 2430 324)
• ОУ „Димитар Македонски“ (улица „Ѓуро Малешевац“ бр. 2, телефон 2440 011)
• ОУ „Гоце Делчев“ (улица „Горно Лисиче“ бр. 23, телефон 2438 288)



Н
а 2.9.2013 година свечено беше пуш-
тено во употреба новото училиште
во Реонски центар „Аеродром“, во

кое ќе се остварува деветгодишно основно
образование. 

Името на новото училиште е „Алек-
сандар Македонски“, а од оваа учебна
2013/2014 година се овозможи настава за
ученици од прво до петто одделение, со-
гласно интересот за запишување на прво-
одделенци, како и преминување на
ученици од повисоките одделенија од

други училишта. Од наредната учебна го-
дина, пак, се очекува да се зголемува
бројот на одделенијата со запишување
нови ученици.

Училишната зграда се простира на
површина од 5.300 квадратни метри со 18
училници, кои ги задоволуваат сите совре-
мени стандарди и нормативи за реализи-
рање на воспитно-образовниот процес. 

Училишната зграда на новото ос-
новно училиште има вкупен капацитет за
прифаќање на околу 1.000 ученици.

ПУШТЕНО ВО УПОТРЕБА НОВ
„АЛЕКСАНДАР М

Реонски центар „Аеродром“



„Потребата од изградба на ново ос-
новно училиште произлезе со оглед на тоа
што во Аеродром, како најмлада општина,
живеат околу 80.000 жители, од кои пове-
ќето млади брачни парови со деца. Новото
училиште нуди подобри услови за реали-
зирање на воспитно-образовниот процес
за сите ученици, кои своето образование го
почнале во други училишта подалеку од
местото на живеење“, изјави градоначал-
никот Ивица Коневски. 

Со почнување со работа на новото

основно училиште во Реонски Центар, како
што додаде градоначалникот Коневски, ќе
дојде до забележително растоварување на
најголемото основно училиште „Лазо Анге-
ловски“ во Ново Лисиче, кон кое измина-
тите години гравитираа учениците од
населбата Реонски центар, што претставу-
ваше дополнителен проблем за ова ос-
новно училиште во однос на
обезбедувањето просторни услови, дово-
лен број наставен кадар и доволно простор
за непречено изведување настава. 

ВОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
МАКЕДОНСКИ“





РЕКОНСТРУИРАНИ 
СПОРТСКИТЕ САЛИ

М
инистерот за образование и наука,
Спиро Ристовски и градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Коневски на

26.8.2013 година свечено ги пуштија во упо-
треба реконструираните спортски сали во ос-
новните училишта во Општината.

„Со оваа крупна инвестиција основните
училишта целосно се модернизираа, а учени-
ците добија соодветни услови за спортување на
местата каде што го челичат своето здравје“,
изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека реконструкцијата на учи-
лишните објекти минатата година и реконструк-
цијата на спортските сали во основните
училишта оваа година се најдобар доказ дека
поголемите инвестиции Општина Аеродром ги
вложува токму во образованието каде што се
гради нашата иднина.

Во рамки на проектот за реконструкција
на спортските сали беа опфатени и соблеку-

валните, како и просториите за реквизити. 
Исто така, беа реконструирани покривите

на спортските сали во некои училишта, се про-
мени внатрешната столарија, се реновираа са-
нитарните јазли, се поставија заштитни решетки
на прозорците и вратите во спортските сали, се
заменија подовите и плочките во соблекувал-
ните и ходниците. Се мoлерисаа ѕидовите и
плафоните, а се реконструираше и водовод-
ната, канализациската и електрична инстала-
ција и се постави инсталација за греење и
проветрување на салите. Средствата од речиси
30 милиони денари се обезбедени од Буџетот
на Општина Аеродром.

Министерот Ристовски посочи дека Аеро-
дром е пример за општина која веќе подолго
време вложува во образованието, а сега и со
инвестицијата во спортските сали, кои се соста-
вен дел на училиштата, значително ќе се подо-
бри воспитно образовниот-процес.

Во основните училишта



З
а само 100 дена се реализирани или
се во тек на реализација една поло-
вина од проектите предвидени во че-

тиригодишната програма. Тоа е доказ
дека Општина Аеродром забрзано работи
на подобрувањето на условите за жи-
веење на граѓаните.

Инаку, според предизборната про-
грама, во која за четири години се пред-
видени вкупно 102 проекти, со
реализација се почнати 50 проценти или
51 проект од ветеното.

ЗА 100 ДЕНА ПОЧНАТИ 



50 ПРОЕКТИ
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На 16.8.2013 година градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Коневски
заедно со министерот за транспорт и

врски, Миле Јанакиески и претседателот на
Советот на Општина Аеродром, Виктор Ка-
миловски, ја најави изградбата на комплет-
ната инфраструктура во населбата Реонски
центар „Аеродром“.

„Со овој проект не само што ќе се по-

врзат сите објекти во населбата, туку ќе се
обезбеди и уште еден излез на булеварот
„Видое Смилевски - Бато“, со што ќе се рас-
товари постојниот сообраќај“, изјави градона-
чалникот Коневски.

Тој додаде дека проектот опфаќа из-
градба на нови сервисни улици со тротоари
во вкупна должина од околу еден и пол кило-
метар, кои ќе бидат целосно осветлени.

Исто така, во рамките на проектот ќе
бидат изградени и околу 1.000 паркинг-места.
Потребата од изградба на комплетно нова ин-
фраструктура е неопходна поради сè поголе-
миот број нови станбени објекти во овој дел
од Општината. 

Изградбата на инфраструктурата во
Реонски центар Аеродром чини 70 милиони
денари обезбедени од Буџетот на Општина
Аеродром. Реализацијата на проектот се оче-
кува да заврши на почетокот на идната го-
дина. Министерот Јанакиески, изјави дека со
овој проект на жителите на Реонски центар
„Аеродром“ ќе им се подобрат условите за
живот.

НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ВО
РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“

ЌЕ СЕ ПРОШИРУВА БУЛЕВАРОТ 
„ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“

Булеварот „Трета македонска бригада“,
кој е долг 2 километри, ќе се прошири
со четири ленти, средишно зеленило

како и ново осветлување. Проширувањето на
оваа фреквентна сообраќајница се очекува
да го намали сообраќајниот метеж и да ги
опслужи жителите на новите станбени објекти
што се изградија во овој реон, меѓу кои се и
40-катните облакодери.

Градот Скопје, под чија надлежност се
булеварите, го почна процесот за проширу-
вање на „Трета македонска бригада“ преку
распишување на тендер за реализација на
првата фаза од проектот. 

Значајната сообраќајна врска, која на-
селбата Лисиче ја поврзува со центарот на
Скопје, во блиска иднина ќе прерасне во бу-
левар со четири коловозни ленти и со сре-
дишно зеленило со вкупна должина од 2 100
метри. 

Со распишаниот оглас во првата фаза,

како што известуваат од Град Скопје, се пред-
видува да се прошират околу 1 200 метри, за
што се обезбедени финансиски средства во
овогодишниот Буџет на Градот. 

Покрај неопходните средства за гра-
дежните активности, со проектот планирано
е да се обесштетат и сопствениците на окол-
ното земјиште на кое минува трасата на ид-
ниот булевар. Токму десетината поединечни
станбени куќи кои се стационирани на не-
колку места долж улицата на самите нејзини
рабови, во минатото претставуваат главна
пречка да се изведе проширувањето на ули-
цата „Трета македонска бригада“.

Освен проширувањето на постојната
улица со две дополнителни ленти, со градеж-
ниот зафат планирано е да се постави ново
улично осветлување по должина на целата
траса, фекална и атмосферска канализација,
како и коридори за топловод, гасификација и
оптичка врска.
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ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА 
УЛИЦАТА „АНГЕЛ ДИМОВСКИ“

Н
а 24.7.2013 година градоначалниците на
Општина Аеродром и на Град Скопје,
Ивица Коневски и Коце Трајановски, офи-

цијално ја пуштија во употреба реконструираната
улица „Ангел Димовски“ во населбата Стар Аеро-
дром, која се наоѓа во близина на поликлиниката
„Јане Сандански“.

Градоначалникот на Општина Аеродром,
Ивица Коневски изјави дека точно за два месеци
колку што беше предвидено, жителите во насел-

бата Стар Аеродром добија нова улица, додавајќи
дека Општината ќе продолжи да ги следи потре-
бите на граѓаните и ќе реализира проекти, со кои
ќе се подобри функционалноста на општината и
ќе се олесни животот на граѓаните.

Станува збор за целосна реконструкција
на улицата „Ангел Димовски“ која се наоѓаше во
многу лоша состојба, во должина од 300 метри.
Вкупната широчина на коловозот заедно со тро-
тоарите изнесува околу 9 метри, поточно шири-
ната на асфалтниот коловоз изнесува околу 5
метри, додека тротоарите кои се изградени од бе-
катон плочки, се со ширина од по 2 метри.

Исто така, на улицата се изградија 12 нови
сливници за подобро одводнување на атмосфер-
ската вода и се поврзаа со атмосферската кана-
лизација.
За реконструкцијата на оваа улица Општина
Аеродром издвои 8 милиони денари од својот
Буџет.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски изјави дека овој проект Општина
Аеродром го реализираше во рекордно време со
што се потврдува доброто работење на општи-
ната во насока на подобрување на квалитетот на
живеење на граѓаните.

Ми при-
чинува за-
доволство
што имам
можност да
го најавам
п оч ето к от
на изградба
на две нови
п а р к и р а -

лиштата во Општина Аеродром со вкупен капацитет од
околу 140 нови паркинг-места“.

Ова го изјави градоначалникот Ивица Коневски
на прес-конференцијата што се одржа на 6.8.2013 го-
дина покрај булеварот „АСНОМ“.

Тој додаде дека на овој начин Општина Аеро-
дром продолжува да се справува со проблемот со коj
се соочуваат жителите од урбаниот дел - недостигот
од паркинг-простор.

Новите паркиралишта кои се лоцирани лево и

десно од трафостаницата на ЕВН „Кец Аеродром“, се
градат во непосредна близина на паркот „Аеродром“,
како и до фудбалското игралиште и ќе бидат целосно
осветлени.

Паркиралиштето што се гради до фудбалското
игралиште е со вкупна површина од околу 2.000 квад-
ратни метри, со капацитет од околу 100 паркинг-места,
од кои три паркинг-места ќе бидат наменети за лица
со посебни потреби.

Вториот паркинг што се гради во близина на
паркот „Аеродром“ е со вкупна површина од 1.300
квадратни метри и со капацитет од околу 40 паркинг-
места, од кои две паркинг-места се наменети за лица
со посебни потреби.

Со изградбата на паркиралиштата ќе се овоз-
можи посетителите на паркот „Аеродром“, како и на
фудбалските игралишта кои доаѓаат со автомобили,
да ги паркираат во непосредна близина, но исто така и
за граѓаните кои живеат во најблиските згради. Парки-
рањето на двете паркиралишта ќе биде бесплатно.

СЕ ГРАДАТ ДВЕ НОВИ ПАРКИРАЛИШТА



АКТИВНОСТИ
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ПОСТАВЕНИ 8 НОВИ ЧЕШМИ 
ЗА ПИЕЊЕ ВОДА

Жителите на Општина Аеродром ле-
тово добија нови чешми за пиење
вода. Чешмите се со нов модерен ди-

зајн и со еколошка карактеристика, бидејќи
функционираат со вентил на пуштање.

Поставени се осум нови чешми на не-

колку локации во општината и тоа во насел-
бата Острово кај детското игралиште на
улица „Владимир Комаров“ број 13, во бли-
зина на ОУ „Љубен Лапе“, во дворот на ОУ
„Лазо Ангеловски“, меѓу зградите на булевар
АСНОМ 20 и 74, како и во населбата Реонски
центар Аеродром.

Чешмите се поставени на барање на
граѓаните, односно на локации каде што
стручните служби утврдиле дека има потреба
од поставување нови чешми за вода.

Инаку, во Општина Аеродром се поста-
вени вкупно околу 70 чешми за пиење вода
кои ги одржува ЈП „Водовод и канализација“.

Граѓаните имаат можност да пријават
евентуални дефекти на постојните чешми во
пунктовите на ЈП „Водовод и канализација“ на
телефоните 2443 129 и 2469 844.

Оп -
штина
Аеро-

дром гради
нови пе-
шачки патеки
на неколку
локации на
урбаната те-
риторија. Ло-
кациите се
одредени во
зависност од
потребите на
г р а ѓ а н и т е ,
како и врз ос-
нова на нив-
н и т е

пристигнати барања со цел да се овозможи
полесен приод до нивните домови.

Нови пешачки патеки се градат во на-
селбата Острово на улицата „Владимир Ко-
маров“ 6 и 8 зад ТЦ „Скопјанка“ кај
игралиштето и во близина на пешачкиот мост,
кој води кон Скопски саем, како и на улица

„Коста Новаковиќ“ 42 во близина на градин-
ката „Изворче“.

Патеките се изработуваат од бекатон
плочки. Градежните работи ги изведува фир-
мата „Урбан Десинг“.

Исто така, нова пешачка патека со ши-
рочина од 4 метри се гради и во средишниот
дел меѓу новите згради во Горно Лисиче, а
градежните активности ги изведува фирмата
„МГИ Инвест“.

СЕ ГРАДАТ НОВИ
ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ



АКТИВНОСТИ
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Градоначалниците на Град Скопје и
на Општина Аеродром, Коце
Трајановски и Ивица Коневски на

21.7.2013 година официјално ги пуш-
тија тротоарите на 10 улици во Горно
Лисиче. 

Градоначалникот Коневски изјави
дека за само три месеци 10 улици во
Горно Лисиче добија нови тротоари и
осветлување, додавајќи дека со из-
градбата на новите тротоари, кои ќе
бидат целосно осветлени ќе им се
овозможи на граѓаните да се движат
побезбедно.

Станува збор за улиците „Тодор
Чангов“, „Ѓорѓи Капчев“, „Благоја Му-
чето“, „Василие Ѓуровиќ“, „Божин Нико-
лов“, „Горноврановска“, „Лисец“,
главната улица што се протега од „Фев-
руарски Поход“ па сè до Усјанскиот
канал, како и Улица 1 во Долно Лисиче. 

Вкупната површина на новите
тротоари во Горно и Долно Лисиче из-
несува околу 14 илјади квадратни
метри, а дол-жината околу 9 километ-
ри. За оваа инвес-тиција Општина
Аеродром издвои околу 14 милиони
денари од својот Буџет.

ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА НОВИТЕ
ТРОТОАРИ ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ



КОЊАНИЦИТЕ ОД ОПШТИНА 
„ИЗМАРШИРАА“ ДО МЕЧКИ

АКТИВНОСТИ
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Илинденски марш 2013

Од Општината коњаниците придружу-
вани од фаланга составена од дваесетина
членови, игроорци од КУД „Никола Јонков
Вапцаров“, со звуците на зурлите и тапаните
се упатија кон црквата „Свети Петар и Павле“

во Горно Лисиче, минувајќи низ главните бу-
левари на општината отпоздравувани од
голем број граѓани, кои спонтано застануваа
да ги испратат коњаниците или да им се при-
дружат во колоната.



АЕРОДРОМ 
ИН КАМЕН

АКТИВНОСТИ
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Триесетина коњаници од
Горно Лисиче на 27.7.2013
година од дворот на Оп-

штина Аеродром тргнаа кон слав-
ното Крушево, каде што се
приклучија на прославата на
најголемиот македонски нацио-
нален празник – Илинден.

Градоначалникот на Оп-
штина Аеродром, Ивица Конев-
ски, изјави дека Општината ја
помага оваа манифестација веќе
неколку години и ќе продолжи и
натаму да ја негува традицијата,
бидејќи илинденскиот марш е
најголемата и најзначајната кул-
турна манифестација во Аеро-
дром.

Тој на коњаниците им го
предаде општинското знаме, до-
давајќи дека оваа година е осо-
бено голема честа што
коњаницата ја предводи еден од
најголемите македонски херои во
поновата историја, Јохан Тарчу-
ловски.

Со тоа официјално стартуваше
35-от традиционален Илинденски марш
што го организира Здружението на гра-
ѓани од Горно Лисиче „Илинденски
марш 1978“.

Пред свеченото испраќање на
храбрите коњаници од Горно Лисиче,
кои беа на возраст од 15 до 60 години,
во црквата „Св. Петар и Павле“ се
одржа свечена литургија, на која високи
свештеници од Македонската право-
славна црква им дадоа благослов на
патот кон Крушево.

Пред испраќањето на илинден-

ците се организираше свечена музичка
програма каде настапија познати маке-
донски естрадни уметници.

Меѓу оние што дојдоа да ги ис-
пратат коњаниците беа претседателот
на република Македонија, Ѓорѓе Ива-
нов, градоначалникот на Град Скопје,
Коце Трајановски, како и други високи
претставници на политичката елита во
државата, пратеници, советници и
други прет-ставници на локалната са-
моуправа. На манифестацијата годи-
нава се приклучија и коњаници од
Свети Николе, Гостивар и Галичник.



Драги читатели, 
Општина Аеродром од неодамна Ви нуди

можност на овие страници од весникот да го
покажете својот креативен дух претворен во
Ваши фотографии. Токму овој простор од
весникот е посветен на сите тие што сакаат и
умеат да фотографираат или, пак, поседу-
ваат прекрасни фотографии.

Старите фотографии од Општина 
Аеродром ќе бидат објавени 
со посебно задоволство!

Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја
претставите Општина Аеродром, природа,
пејзажи, фотографии од Вас сликани во неа,
од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни
деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат ду-
шата, едноставно, сè што мислите дека е ин-
тересно и заслужува место во овој весник.

Фотографиите можете да ги испраќате 
на електронската адреса на весникот: 
vesnik@aerodrom.gov.mk

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!
Покрај фотографијата, треба да се наведе
насловот, локацијата и името на авторот.

полжав
(Елизабета Бошевска)

домашно море
(Бојан Џуровски)

модра слива со срце
(Ксенија Тодорова)

цвеќиња
(Тоше Петрушевски)



разладување на плус 40
(Игор Пејиќ)

волшебни мугри крај св. илија
(Билјана Младеновска)

разладување во горно лисиче
(Гоце Јовановски)

фемили аеродром
(Александар Маринковски)
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ОБРАЗОВАНИЕ
Основните училишта од Горно Лисиче и од Крушево потпишаа Меморандум за соработка

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ СЕ ЗБРАТИМИ 
СО „НИКОЛА КАРЕВ“

На 26.8.2013 година во средното учи-
лиште „Марија Кири-Склодовска“ под
покровителство на Општина Аеро-

дром свечено им беа доделени сертификати
на 10 произведувачи на сушени производи,
кои изминатите 4 месеци следеа обука во
специјализирана работилница за сушење
овошје, зеленчук и билки.

Кандидатите ја следеа обуката 2 ме-
сеци во училиштето во специјализираната
работилница и 2 месеци беа на практична
работа во компании, кои се занимаваат со
истата дејност.

Основните училишта „Гоце Делчев“ од
Горно Лисиче, Општина Аеродром и
„Никола Карев“ од Крушево неодамна

потпишаа меморандум за соработка за учеб-
ната 2013/2014 година.

Се очекува преку меѓусебната сора-
ботка на училиштата кај учениците да се от-
вори нов прозорец кон светот, да се влијае
позитивно на нивното однесување, како и да
се поттикнат за ширење на познанства со уче-
ници од други градови и земји.

Главна цел на соработката меѓу двете
училишта е учениците да се запознаат со кул-

турно – историските знаменитости во рамките
на местата во кои живеат, заедничка реализа-
ција на проекти, заеднички манифестации,
приредби, училишни часови, посети, интернет
комуникации, хуманитарни акции, летни кам-
пови итн.

Следниот чекор во рамки на меморан-
думот за соработка е размена на еко-проекти
за кои е добиено зелено знаме, така што коор-
динаторите за еколошката програма на двете
училишта ќе споделуваат искуства за проек-
тите за кои веќе имаат добиено зеленото
знаме.

СЕРТИФИКАТИ ЗА 10 НОВИ ПРОИЗВЕДУВАЧИ
НА СУШЕНИ ПРОИЗВОДИ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Летово се одржа Летна
школа што ја органи-
зира Општина Аеро-

дром во соработка со врвни
консултанти и предавачи од
невладиниот сектор.

Обуката на тема „Ме-
дијација – Вонсудско реша-
вање на конфликти“ заврши
успешно, а сертификат за
присуството и активно учес-
тво на дводневниот семинар
добија 40 учесници. 

Семинарот го водеше
Илија Манасиев, медијатор и
меѓународно сертифициран
самостоен обучувач за ме-
дијација.

За време на обуката
учесниците имаа можност да се запознаат со
основите и текот на постапката за медијација
воопшто и во Република Македонија. Вториот
дел од обуката беше посветен на практични
вештини, така што присутните учествуваа во
симулирани постапки за медијација и на тој
начин го проверуваа стекнатото знаење. 

Преку запознавање со медијацијата
како законска, ефикасна, брза и поевтина пос-
тапка од судската постапка, учесниците оче-
куваат дека ќе се придонесе кон
растоварување на судовите од многубројните
предмети што се во судска постапка.

Покрај оваа обука, граѓаните имаа мож-
ност да следат и други обуки од различни об-
ласти, како што е иновација и креирање идеи,

како се прави бизнис, Закон за работни од-
носи, стопански субјекти - деловни субјекти
закон за трговски друштва, емоционална ин-
телигенција, заеднички настап на населението
за еколошка заштита, екологизирање на ком-
пании, организација и водење на состаноци,
лидерски способности низ комуникацискиот
процес, психологија на успехот, интелектуална
сопственост, социјални медиуми како под-
дршка на бизнисот и комуникациски менаџ-
мент, како и Customer service - грижа за
корисници.

И за другите обуки кои беа, исто така,
доста посетени од учесници што покажаа од-
лични резултати, беа обезбедени соодветни
сертификати.

ГОЛЕМА ПОСЕТЕНОСТ НА 
ОБУКИТЕ ВО ЛЕТНАТА ШКОЛА



ЗАБАВА
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Уште една неверојатна
приказна од Пиксар, за не-
веројатното пријателство
меѓу Сали, Мајк и Бу. Овој
филм ни ги враќа саканите
ликови на добро познатите
чудовишта, како и нивните
почетоци. 

Овој пат, „чудовиштата“ ги
гледаме во секојдневните
смешни студентски ситуа-
ции, така што добиваме
еден поинтересен пристап
кон животниот стил на коле-
џите каде што нормално се
среќаваат „малтретирачи“,
„бубалици“, „убавици“, „от-
фрленици“, „готици“ и многу
други ликови.

„Универзитетот за чудо-
вишта“, кој хронолошки му
претходи на првиот дел на
филмот „Чудовишта“, по-
чнува со младиот Мајк Ва-
зовски уште додека е во
основно училиште. По една
екскурзија во „Чудовишта“,
тој добива желба да стане
уште пострашен. Години по-
доцна, пристигнува на Универзитетот за чу-
довишта каде што дознава дека има уште
многу да се труди за да стане страшен, меѓу-
тоа, болната вистина што претставува негов
главен проблем е што тој, всушност, воопшто
не е страшен.

Мајк се спријателува со својот цимер, мла-
диот Рендал, кој во моментот е еден обичен и
небитен губитник, што пак, подоцна ќе влијае
тој да биде заведен од темната страна на
злото. 

По пристигнувањето во колеџот уште

првата ноќ Мајкси станува
непријател со бруцошот
Сали, кој е убеден дека
благодарение на своето
презиме, кое, всушност,
значи „семејство на леген-
дарни заплашувачи“, е до-
волен услов за да го
заврши факултетот.

Работите тргнуваат на-
опаку кога Мајк и Сали слу-
чајно уништуваат еден
„свет предмет“ што му при-
паѓа на ѓаволестиот декан
Хардскрабл и поради тоа
ќе бидат избркани од сите
часови за заплашување и
нема да дипломираат како
„вистински заплашувачи“.
Мајк смислува план како
да го смени тоа и се обло-
жува со деканот дека ако
најде тим кој ќе се натпре-
варува на игрите на запла-
шување и ако победи, ќе
му биде дозволено да ги
следи часовите за запла-
шување се до крајот. Дека-
нот се согласува со

ваквата идеја, а на Мајк му останува заедно
со Сали и другите од тимот губитници да ра-
ботат заеднички и да успеат да извојуваат по-
беда во игрите. Игрите на заплашување во
Универзитетот за чудовишта се состојат од
трки каде што треба да избегнуваат газење
одредени објекти, крадење од библиотека
итн.Накратко, она што најмногу влијае во овој
филм е приказната за пријателството, каде
преку ликовите на Мајк и Сали, кои од големи
непријатели стануваат неразделни пријатели
и сродни души за целиот живот. 

3Д анимиран филм: УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ЧУДОВИШТА (MUNSTER UNIVERSITY)

ОД НАЈГОЛЕМИ НЕПРИЈАТЕЛИ 
ДО НАЈДОБРИ ДРУГАРИ!

„Чудовиштата“ ги гледаме
во секојдневни смешни 
студентски ситуации,

така што добиваме еден
интересен пристап кон 

животниот стил на коле-
џите каде што нормално се

сретнуваат „малтрети-
рачи“, „бубалици“, „убавици“,
„отфрленици“, „готици“...



ЗАБАВА
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ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните ѕидни графити
како неизбежен декор во урбаните средини,
некои нови дечки почнаа да изработуваат и
тродимензионални графити. На сликата
десно е прикажан уште еден пример на тро-
димензионален графит изработен на тро-
тоар. Инвентивно, нема што!

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
Студентка

Малиот Столе го прашува дедото:
- Дедо сакаш да имаш студентка за
жена?
- Ех, кој не би сакал.
- Епа запиши ја баба на факултет!

НОВИ ФЕЈСБУК ПОГОВОРКИ
- Секој статус за три дена.
- Мижи да те тагнам.
- Волкот профил слика менува, ама та-
биетот не.
- Гладна кокошка, Фармвил сонува.
- Покажи ми листа на пријатели, ќе ти
кажам каков си.
- Убав коментар, железен профил от-
вора.
- Петко уште нероден, има Ѕид.
- Види му го профилот, суди му за умот.
- Зад добар фото албум, прав се крева.
- Што на ум, тоа на статус.
- Двајца се караат, третиот ги чита.
- Пријателот во фејсбук се познава.
- Ѓаволот, ниту шернува, ниту
лајкнува...

Ако ти е важно ќе најдеш начин,
ако не - ќе најдеш изговор

Не го избирај најубавиот на светот. 
Избери го тој што ќе го направи 

твојот свет најубав.

Подобро вистината 
да ти удри шлаканица, 

отколку лагата да те бакне 



НЕ БИДЕТЕ „СЕЗОНСКИ СПОР
ВЕЖБАЈТЕ КОНТИНУИРА

Задржете го спортскиот дух
и по летните одмори

Иако летото е при крај спортувањето треба да продолжи



РТИСТИ“, 
НО!

Сонце, плажа, одмор, ужи-
вање...позитивните ра-
боти што ги нуди летото.

Овој период најчесто означува
и почеток на спортските актив-
ности кај повеќето од нас. Се-
како желбата за подобар
изглед е најизразена во текот
на летните денови, кога треба
да го покажеме своето тело на
плажа или на базен. 

Кејот покрај Вардар е
преплавен со граѓани кои во
желбата да изгледаат што по-
убаво, спортуваат на најразли-
чен начин. Некои трчаат, други
возат велосипед или ролерки,
или пак едноставно пешачат, а
има и такви кои зимските фит-
нес центри ги заменуваат со
катчињата за вежбање што се
изградени на самиот Кеј. 

Таква е најчесто сликата
во периодот пред летните од-
мори. Меѓутоа, таа е многу
поинаква кон крајот на летото,
кога бројот на граѓани што се

рекреираат на Кејот е речиси
преполовен. 

Тука е, всушност, глав-
ниот предизвик кај онаа поло-
вина т.н. „сезонски спортисти“
што престанува со спортските
активности веднаш по доаѓа-
њето од одмор. Се разбира,
ова не се однесува на оние кои
што се активни во текот на це-
лата година, дали на Кејот на
Вардар или пак ги користат по-
волностите што ги нудат зим-
ските фитнес-центри.

Самата нередовност во
вежбањето го враќа телото на
онаа почетна состојба (најчес-
то и полоша) што била пред да
почнеме со вежбање. Редов-
ното вежбање е добро поради
тоа што го подобрува имуно-
лошкиот систем, самиот орга-
низам си создава навика и
континуитет за вежбање, а
воедно не го изложуваме на
нагли промени во предлетните
денови.



Дали Вашето дете е едно од оние кои баш и не блескаат 

СОЗДАДЕТЕ ОХРАБРУ

Прв и веројатно најважен чекор е да го
дефинирате проблемот.

Дали Вашето дете има проблем со пре-
големиот број домашни задачи и не 
успева да ги заврши на време?

Во тој случај можеби е најдобро да
почне да ги работи задачите што побргу за да
има доволно време за сите. Ова е проблем
што може да се реши со добра организација.

Целосно различен проблем постои до-
колку Вашето дете има проблем со разбира-
њето на материјата, или пак, ако има проблем
со концентрацијата.

Во таков случај ќе мора да вложите
малку повеќе труд и време за решавање на
проблемот, но, навистина најважен чекор е да
го пронајдете вистинскиот причинител за
проблемот

Дефинирајте го проблемот!

Истражете ја ситуацијата.
Прва адреса на која можете да се информи-
рате за проблемот со учењето е училиштето.

Учителот на Вашето дете сигурно може
да Ви помогне да го решите проблемот.  Ако

се заклучи дека ситуацијата е посериозна од
она што на почеток се чинело, училиштето ќе
Ви помогне да најдете стручно лице за помош.

Прва адреса на која можете да се ин-
формирате за проблемот со учењето е учи-
лиштето.

Учителот на Вашето дете сигурно може
да Ви помогне да го решите проблемот.  Ако
се заклучи дека ситуацијата е посериозна од
она што на почеток се чинело, училиштето ќе
Ви помогне да најдете стручно лице за помош.

Вашето дете можеби не минува повеќе
време работејќи ги домашните задачи како
другите деца. Можеби сите деца имаат проб-
лем со разбирањето на одредена училишна
тема, не само Вашето. Во тој случај проблем е
учителот. Истражете ја добро ситуацијата и от-
како ќе ја видите целосната слика, одлучете
се за соодветен чекор.

Советувајте се со други родители!

Понекогаш она што изгледа како нева-
жен детал може да придонесе за успех во уче-
њето на Вашето дете. Најповолното
опкружување за учење ќе му помогне на де-
тето подобро да го помине времето меѓу кни-
гите, учебниците и работните тетратки. Освен
тоа охрабрувачкото опкружување, позитивно

ќе се одрази и врз резултатот на училиште. 
Уверете се дека Вашето дете има соодветна
маса со добро осветлување, дека нема да му
пречи врева или друг член на семејството до-
дека ја работи училишната задача и најважно
е да го распоредите времето погодно за до-
машните задачи заедно со своето дете.

Создадете охрабрувачко опкружување!

Дали мислите дека Вашето
дете може подобро? Или,
пак, мислите дека минува

толку многу време на домаш-
ните задачи,што не му останува

за спортски активности или за
дружење? Еве неколку чекори
што ќе Ви помогнат значително
да го подобрите резултатот на
Вашето дете!



на училиште?

УВАЧКО ОПКРУЖУВАЊЕ!

Грижите понекогаш имаат многу лошо
влијание врз неговата способност за учење,
што е причина да биде Ваша задача да му
обезбедите на своето дете да може да по-
расне во здраво и спокојно опкружување. Исто

така, е важно да му обезбедите на своето дете
да се одмара доволно. Доволно сон во мирно
опкружување на душек што му одговара на де-
тето може да има многу добро влијание врз
неговата способност за учење.

Дали Вашето дете се грижи за нешто?

Искушението да му помагате на своето
дете при секој чекор е големо. Знаете дека
вишок помош ќе му овозможи на Вашето дете
да ги заврши задачите побргу и подобро. Но,
обидете се да се контролирате. Со тоа што не
му давате на Вашето дете можност да ги за-
врши задачите самостојно, ризикувате нико-

гаш само да не ги научи. Ова е причина
зошто е најдобро да му помогнете на своето
дете да ги организира училишните задачи или
да му предложите како да заврши определени
задачи. Потоа оддалечете се и дозволите му
на детето да ја употреби својата фантазија,
вештина и способност.

Оддалечете се!

Важно е да не го фалите своето дете
премногу, бидејќи тоа би му оставило впеча-
ток дека не треба да се труди, но истовре-
мено, немојте да бидете премногу студени,
бидејќи ќе ја изгуби мотивацијата. 

Нема ништо лошо ниту во честите по-

фалби, но важно е да нагласувате колку сте
горди што постигнало добри резултати со соп-
ствен труд. 

На овој начин ќе го научите своето дете
на вистинските вредности, со кои ќе се ко-
ристи уште многу, многу години.

Бидете реални!

Некои деца не можат да се фокусираат
на домашните задачи веднаш по долгиот ден
во училиште и поради тоа важно е да му доз-
волите на своето дете да се опушти и одмори. 

Потоа, Вашето дете повторно ќе биде
подготвено за нови интелектуални предиз-
вици.

Одберете најдобро време!



ЖИВОТ
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БАЗЕНОТ „АЕРОДРОМ“ ЛЕТНО 
ОСВЕЖУВАЊЕ ВО ГРАДОТ

Неодамна во Општина Аеродром, по-
точно во населбата Стар Аеродром
беше забележано труење на кучиња, а

пред сè на мачките скитници, при што стра-

даат и домашните миленици.
Општина Аеродром иако досега, не-

колку пати упати апел, повторно апелира до
несовесните граѓани да не ги трујат кучињата
и мачките скитници, бидејќи поставувањето
отровни мамки претставува голема опасност
за децата, граѓаните и домашните миленици.

Комуналната инспекција на Општина
Аеродром постојано е на терен и патролира
по зелените површини, како и на локациите
каде е забележана ваква појава, меѓутоа
многу е тешко да се откријат кои се сторите-
лите на ова дело и да се пријават во полиција.

Инаку, според надлежностите во рамки
на Законот за Град Скопје, третирањето на ку-
чињата скитници е под ингеренции на град-
ските служби.

Пријавувањето на кучињата скитници и
на други улични животни, како и мрши се
врши во службите на ЈП „Комунална хигиена”.

На 3.7.2013 година офи-
цијално се пушти во упо-
треба реконструираниот

базен „Аеродром“ во Општина
Аеродром.

Базенот кој работи секој
ден од 10:00 до 01:00 часот по
полноќ, ќе биде отворен и во
септември, а билетот за це-
лодневно капење изнесува
200 денари.

Комплексот на базенот
е целосно реконструиран. Са-
нирано е коритото на базенот
и тоалетите, а изграден е и
нов угостителски објект.

Оваа година, покрај ка-
пењето, базенот нуди и летни
школи за пливање, ватерполо
тренинзи, необични спортови
во вода, натпревари во од-
бојка, аквабик и многу други содржини.

Инвестицијата за реконструкција на ба-
зенот, која ќе продолжи и во иднина, до сега
изнесува 9 милиони денари.

Исто така, се проширени и капаците-
тите за опуштање на посетителите, поставени
се повеќе места за седење и креирано е дет-
ско игралиште за најмладите.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ АПЕЛИРА ДА НЕ СЕ
ТРУЈАТ МАЧКИТЕ И КУЧИЊАТА

ВОДЕНИ ЛУДОРИИ

Во текот на септември за време на викендите
ќе се организираат водени лудории. Деталите

ќе бидат објавени на фан страниците на 
Општина Аеродром и на базенот „Аеродром“.



ЖИВОТ
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Општинскиот против пожарен сојуз
„Аеродром“ во рамки на редовните ак-
тивности на Противпожарниот сојуз на

Град Скопје во текот на летото преку делење
летоци и постери спроведе кампања за заш-
тита на шумите од пожари. 

Летоците се делеа во парк-шумата
Водно, како и на други локации во Општина
Аеродром, поточно на кејот на Вардар, во ТЦ
„Бисер“, како и по парковите. 

Надлежните од ОППС „Аеродром“ апе-
лираат граѓаните да не палат отворен оган во
шумите, да не ги палат пасиштата, да внима-
ваат на догорчињата и отпушоците, да не доз-
волуваат децата да си играат со запалки и со

оган, како и да имаат на ум дека почетниот
пожар може да се изгасне и со една чаша
вода. Исто така, се апелира до жителите на
Општина Аеродром правилно да ги користат
и електричните апарати во своите домови.

Задолжително е граѓаните доколку нас-
тане пожар, навремено да го пријават во Про-
тивпожарната служба на телефонот 193, со
цел да се избегнат несакани последици и
штети.

Граѓаните кои се заинтересирани за
совет и соработка со стручните лица на
ОППС „Аеродром“ можат да ги контактираат
на мејл адресата на Општина Аеродром 
odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk

КАМПАЊА НА ОППС „АЕРОДРОМ“ 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ
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СПОРТ

МЗТ ВО БОРБА НА ЧЕТИ

По завршувањето на минатогодиш-
ната сезона кога „МЗТ Скопје - Аеро-
дром“ со успех дебитираше во

Јадранската лига, а веднаш потоа и ја од-
брани двојната круна во домашното првен-
ство, раководството на сино-белите пред
себе си постави нова цел, а тоа е аплици-
рањето во натпреварувањето што е второ
по ранг во кошаркарска Европа, односно
учество во Еврокупот! 

За претстојнава сезона е задржан
костурот на екипата што го понесе најголе-
миот товар изминатиот период, а донесени
се и четири нови засилувања. 

По заминувањето на тренерот Алеш
Пипан донесен е екс-стратегот на Црвена
ѕвезда, Влада Вукојичиќ. 

Целта на МЗТ оваа сезона е достојно
да се претстави во Еврокупот, да се отиде
едно скалило погоре во пласманот во
Јадранската лига, а секако и да се направи
хет-трик во домашното првенство. Една од
најголемите придобивки оваа година, се-
како, ќе биде и новиот „дом“ на „МЗТ Скопје
- Аеродром“ - спортскиот центар „Јане Сан-
дански“, кој е веќе во изградба и се очекува
да биде готов некаде кон крајот на сезо-
ната. 

Тони Зен, 

Слаткар 

и Панчо 

- заштитни лица 

на МЗТ
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СПОРТ

РИ ФРОНТА ОВАА СЕЗОНА
Под мотото „За МЗТ навиваме со МЗТ

победуваме“ под покровителство на Општина
Аеродром почна кампања за подигање на
свеста кај најмладата популација за значе-
њето на спортот за психофизичкиот развој на
децата. 

Заштитни лица на кампањата се музи-
чарите Тони Зен, Марко Слаткаристика и
Панчо од ДНК.

„Ако се земе предвид дека овие наши
музичари се истовремено идоли на младата
популација, сигурни сме дека со својот ан-
гажман ќе придонесат за регрутирање на што

е можно поголем број млади талентирани
деца, или во најмала рака ќе поттикнат одре-
дена група деца да почнат кошарката да ја ко-
ристат како средство за рекреација“, изјави
директорот на кошаркарскиот клуб МЗТ
Скопје – Аеродром, Видоја Секулоски. 

МЗТ има и своја младинска школа,
како расадник на талентирани љубители на
кошарката, а од 20-ти септември се планира
и почеток на училишна лига „МЗТ Скопје –
Аеродром“. Крајна цел на кампањата е да се
зголеми бројот на деца, кои рекреативно или
професионално би се занимавале со спорт. 
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ПИСМА

Почитувани,
Ви праќам слики според кои ќе можете

да утврдите дека сме загрозени од овие
дрвја, бидејќи се постари од 50 години и нив-
ната внатрешна содржина е шуплива. Пос-
тојано паѓаат, се кршат големите гранки и
може да дојде до несакани последици, би-
дејќи тука паркираме автомобили, децата
играат, а и луѓе се движат. Гранката на сли-
ките падна на 13.08.2013 година, но за среќа
немаше никакво оштетување. Ве молам за
една помош и интервенција во „Паркови и зе-
ленило“. Однапред Ви се заблагодарувам од
лично име и од име на граѓаните кои живеат
тука. Улицата е 572 поточно спроти бензин-
ската пумпа на „Макпетрол“ во Стар Аеро-
дром.
Тошевски Велимир

Почитувани,
Се обративме до надлежните служби за от-

странување дрвја во јавното претпријатие
„Паркови и зеленило“, чиј телефонски број е
3070-113. За конкретни податоци ќе треба да
поднесете и официјално барање, за што е
потребно да го пополните формуларот со ба-
рање за сечење дрвја што се наоѓа на интер-
нет страницата на Град Скопје, поточно преку
линкот: http://www.skopje.gov.mk/DesktopDe-
fault.aspx?tabindex=0&tabid=288

Со почит, 
Општина Аеродром

НАДЛЕЖНО ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВЈА Е 
ЈП „ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО“

Почитувани,

поставената табла на пескарата „Добар

апетит“, која се наоѓа на булеварот „Видое Сми-

левски – Бато“, меѓу зградите 75 и 69, е скоро це-

лосно откачена. Се држи само на еден штраф и

во таква состојба е прашање на време кога це-

лосно ќе се откачи, при што е голема веројатноста

да оштети некој од паркираните автомобили, или

полошо, да повреди некого кој може оттука да по-

минува. Заради Ваше запознавање, Ви доставу-

вам и фотографии од таблата. Се надевам дека

ова е доволно некој нешто да преземе.

Со почит, Наташа Баштованска

Почитувана г-ѓа Баштованска,

ВО ТЕКОТ НА ДЕНЕШНИОТ ДЕН РЕКЛАМАТА

БЕШЕ ОТСТРАНЕТА.

Поздрав, Општина Аеродром

Почитувани,

Благодарам за известувањето. Позитивно бев из-

ненадена од Вашата брза интервенција.

Со почит, Наташа Баштованска

СО БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ОТСТРАНЕТА ОПАСНАТА РЕКЛАМА
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ИНФО
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 531 
Урбанизам 2401 529 
Урбанистички планови 2401 530 
Осветлување 2401 533
Комунално одделение 2401 532
Комунална инспекција 2401 521
Градежна инспекција 2401 521 
Инспекција за домување 2401 526
Финансии 2401 513 
Буџет 2401 536 
Сметководство 2401 535 
Даноци, такси и други приходи 2401 537
Јавни набавки 2401 548
Образование и култура 2401 517 
Информатика 2401 518 
Социјална заштита 2401 518
Архива 2401 525 
Совет на Општина Аеродром 2401 512

   __________________________________________
Итна медицинска помош 194
Пожар и елементарни непогоди 193
Центар за известување и тревожење 195 
Пријавување корупција 0800 10 100 
__________________________________________

Јавно осветлување
- ЕВН 3205 000
- „Магнус“ 075/423 499
ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272 
ЈП „Комунална хигиена“ 3216 644

075/506 090

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Градинки
- Срничка 2450 849 
- 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 
Средни  училишта
- Владо Тасевски 2464 123 
- Димитар Влахов 2464 590 
- Марија Кири Склодовски 2452 189
Библиотеки
- Јане Сандански 520-9192
- Кирил Пејчиновиќ 520-8575
- Рајко Жинзифов 520-7484

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
ЈП „Водовод и канализација“ 2443 129

2469 844
Оџачарски услуги 2440 293
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