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АКТУЕЛНО

Стрип: Влатко 

На
1.11.2013
година во

паркот со
авион во Оп-
штина Аеро-
дром ќе се
одржи после-
дниот настан
од манифеста-
цијата „Спорт-
ски бон-тон“
под покрови-
телство на пре-
тседателот на
Република Ма-
кедонија, Ѓорѓе
Иванов.

Претседателот
Иванов заедно со
американскиот амба-
садор, Пол Волерс и
градоначалникот на
Општина Аеродром,
Ивица Коневски ќе ги
следат спортските
активности покрај
полигоните и ќе раз-
говараат со учесни-
ците.

Во рамки на манифестацијата, која
се реализира во соработка со 7 општини
од Република Македонија (Кавадарци, Ро-
соман, Аеродром, Валандово, Дебар,
Центар Жупа, Теарце), околу 200 ученици
ќе играат традиционални игри на 7 поли-
гони, а ќе имаат предавање и активно уче-

ство во рабо-
тилници, кои ќе
бидат раково-
дени од уни-
в е р з и т ет с к и
професори.

Целта на
с п о р т с к и о т
бон-тон е мла-
дите од раз-
л и ч н и
социјални и ет-
нички групи да
се дружат и да
се забавуваат
и да научат
како да се на-

тпреваруваат, како
спортски да се одне-
суваат, да се научат
на фер игра, но и да
се потсетат на некои
игри кои се веќе под-
заборавени, како
што се играње ла-
стик, влечење јаже,
скокање во автомо-
билски гуми и
слично. 

Општина Аеро-
дром со цел да се пренесе спортскиот дух
и искуство овозможи присуството на
спортските ветерани од Аеродром, меѓу
кои фудбалерите Кирил Дојчиновски, Гого
Јовчев, Жанко Савов и Љупчо Марковски
– Калц, пингпонгарот Миле Петревски и
шахистот Драгољуб Јаќимовиќ.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ДОМАЌИН
НА СПОРТСКИОТ БОН - ТОН



ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НО

Градоначалникот на Општина Аеро-
дром, Ивица Коневски заедно со
претседателот на Република Македо-

нија, Ѓорѓе Иванов, на 12.9.2013 година,
официјално го пуштија во употреба новиот
зелен парк во Горно Лисиче.

„Со изградбата на овој парк граѓа-
ните во Горно Лисиче добија зелено катче
за одмор и рекреација, а Аеродром уште
еднаш го потврди атрибутот на најзелена
општина.  Особено сме горди што Општина
Аеродром стана препознатлива по нејзи-

ните прекрасни паркови“, изјави градона-
чалникот Коневски, додавајќи дека со но-
виот модерен парк, исто така, ќе се
облагороди овој со години наназад
запуштен простор, што претставува уште
еден придонес за екологијата.

Претседателот Иванов изрази задо-
волство дека секоја негова посета во Аеро-
дром се случува нешто ново. Станува збор
за хортикултурно и партерно уредување на
паркот во Горно Лисиче со вкупна по-
вршина од околу 6.500 квадратни метри.



В ПАРК ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ  
Паркот содржи зелена површина од

околу 3.000 квадратни метри, уредена со
висока и ниска вегетација со 50 видови
зимзелени и листопадни растенија, меѓу
кои стотина дрвја главно платан, јавор и
туја, стотина цветни грмушки и 200 барски
растенија. Новиот парк, исто така, содржи и
езеро на две нивоа со пешачки мост, а над
езерото е поставен видиковец. Другите со-
држини во паркот се детско игралиште (со
лулашки, клацкалки, лизгалка и врте-
лешка), пешачки патеки, жардиниери,
чешми за пиење вода, канти за отпадоци и
клупи. Паркот е комплетно осветлен со

нови штедливи канделабри и со сопствен
систем за наводнување на зеленилото. 

Изградбата на паркот чини 35 ми-
лиони денари, средства издвоени од Буџе-
тот на Општина Аеродром.

Овој парк е седми нов голем и моде-
рен парк во Општина Аеродром, покрај па-
ркот на езерата, „Јане Сандански“, „Тоше
Проески“, паркот со авион, паркот во Реон-
скиотт центар „Аеродром“ и паркот во Ли-
сиче, така што последниве неколку години
се изградени околу 80.000 квадратни метри
нова зелена површина во Општина Аеро-
дром.



РЕКОНСТРУИРАНИ 
ВО ОС

СЕ ПРОШИРУВА БУЛЕВАРОТ 
„ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“

Градоначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски, претседателот на Владата
на Република Македонија, Никола Груев-

ски и градоначалникот на Општина Аеро-
дром, Ивица Коневски на 11.10.2013 година го
означија почетокот на градежните работи за
проширување и реконструкција на булеварот
„Трета македонска бригада“.

Булеварот „Трета македонска бригада“
која претставува важна сообраќајна артерија
што го поврзува центарот на градот со Оп-
штина Аеродром, ќе се прошири и реконстру-
ира од крстосницата со булеварот „Србија“ до
крстосницата со улицата „Никола Карев“ и ќе
се трансформира во поширок булевар, со

уредени тротоари, зеленило и ново осветлу-
вање. Во првата фаза од градежните работи
ќе се прошири делницата од булеварот „Трета
македонска бригада“, почнувајќи од булева-
рот „Србија“ до улицата „Фрањо Клуз“ во 
должина од 1.243 метри. Со проширувањето
булеварот „Трета македонска бригада“ ќе
добие 4 коловозни ленти по две во секоја на-
сока и средишно зеленило со широчина од 5
метри. Од двете страни на новоформираната
сообраќајница ќе се изградат тротоари кои
што ќе се покријат со бекатон плочки. Од ле-
вата страна тротоарот ќе биде широк 1,5
метри, а од десната страна ќе се оформи
зелен појас, велосипедска патека и пешачка
патека.

На оваа делница, исто така, ќе се по-
стави и атмосферска канализација во до-
лжина од 1.300 метри.

Новата сообраќајница ќе ја осветлу-
ваат 84 столбови за улично осветлување во
висина од по 10 метри, на кои ќе се постават
128 светилки.

Рокот на изведба е девет месеци, во
зависност од временските услови, а градеж-
ните работи ќе ги изведува фирмата „Жикол“.

За овој капитален проект Град Скопје
издвои 133 милиони денари.

АКТИВНОСТИ
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СПОРТСКИТЕ САЛИ 
НОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Реконструкцијата на четирите нови
паркиралишта во населбата Острово
претставува уште еден доказ дека

продолжуваме да го решаваме најгорли-
виот проблем, со кој се соочуваат жите-
лите од урбаниот дел на Општина
Аеродром - недостигот од паркинг-прос-
тор.

Oва го изјави градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Коневски, на
прес-конференција на 3.10.2013 година,
додавајќи дека во Општина Аеродром до
сега се изградени вкупно 17 нови парки-
ралишта со над 2.000 нови паркинг-места.

Станува збор за обнова на 4 пос-
тојни паркиралишта меѓу зградите по дол-
жината на улицата „Владимир Комаров“
со вкупна површина од околу 5.000 квад-
ратни метри и со вкупен капацитет од 135
паркинг-места. Обновата ќе опфати за-
мена на асфалтниот слој со нов.

Реконструкцијата на четирите пар-
киралишта во оваа населба се очекува да
заврши до крајот на годинава, а сред-
ствата во висина од околу 6 милиони де-
нари се обезбедени во Буџетот на
Општината.

Паркирањето на паркиралиштата ќе
биде бесплатно за жителите на оваа ло-
кација.

СЕ РЕКОНСТРУИРААТ 4 ПАРКИРАЛИШТА 
ВО НАСЕЛБАТА ОСТРОВО

АКТИВНОСТИ
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ДЕТСКАТА УЛИЦА „ТОШЕ 



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

18.9.2013 година официјално ја пуштија
во употреба реконструираната пешачка
патека „Тоше Проески“, позната како
детска улица.

„Со реконструкцијата на детската
улица „Тоше Проески“, која на повеќе
места беше оштетена, граѓаните добија
поубаво место за прошетка, одмор и
релаксација“, изјави градоначалникот
Коневски, додавајќи дека детската
улица како култно место, на кое се со-
бираат и дружат младите од целата оп-
штина доби посовремен изглед.

Градоначалникот Трајановски

изјави дека за збогатување на проектот
Град Скопје со задоволство донираше
растенија со цел да се разубави ова
култно катче.

Инаку, пешачката патека е широка
7 метри, а долга 550 метри. Детската
улица е поплочена со мермерни коцки
и гранитни плочи, на кои се изграви-
рани јунаци од цртаните филмови. 

Патеката е комплетно осветлена,
а поставена е и урбана опрема, поточно
клупи и канти за отпадоци.

Покрај патеката се изградени 96
жардиниери со хризантеми и зимзе-
лени растенија, кои ги донираше Град
Скопје, преку јавното претпријатие 
„Паркови и зеленило“.

ПРОЕСКИ“ ДОБИ НОВ ЛИК
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АКТИВНОСТИ

На  28.9.2013 во спортскиот центар „Ново
Лисиче“ здружението за заштита на жи-
вотни „Анима мунди“ во соработка со

Општина Аеродром, организираа голема ак-
ција за вдомување на кучиња и мачки, со цел
да им се обезбеди топол дом на животните, а

на семејствата идеално милениче.
Кучињата и мачките, кои  беа понудени

за вдомување беа вакцинирани и прочистени
од надворешни и внатрешни паразити, а имаа
и отворена  ветеринарна книшка. 

Истовремено, со акцијата за вдому-
вање на животните скитници беа поставени
едукативени штандови, каде беа изложени
информативни материјали, како што се при-
рачници за одговорно чување миленици, пре-
пораки за грижа на милениците, флаери,
плакати и летоци за полезноста од стерили-
зација и кастрација на милениците и сл.

Исто така, активистите на здружението
„Анима мунди“  во секое време,  достапни за
совети и дискусија.

Инаку, бесплатните вакцини и сред-
ствата за дехелминтизација на животните се
овозможени со грант од програмата ЦИВИЦА,
што ја спроведува Центарот за институцио-
нален развој ЦИРА, со финансиска поддршка
од Швајцарската агенција за развој.

Дел од вакцините и средствата, исто
така, се обезбедени во рамки на проектот
„Јакнење на капацитетите на органите на
ЕЛС и оптимизирање на јавните услуги –
преку иновативност во механизмите за кому-
никација до (по)добро владеење,“ што го реа-
лизира „Анима мунди“.

САКАМ ТОПОЛ ДОМ 
– ВДОМИ МЕ ВО АЕРОДРОМ!

КАНТИ ЗА СМЕТ НА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

О
пштина Аеродром и здружението за заш-
тита на животни „Анима Мунди“ постави 20
канти за собирање фекален смет од до-

машни миленици и 10 табли за забрането
фрлање на отпадоците од милениците.

Таблите и кантите  за смет од домашни ми-
леници се поставени во поголемите паркови, по-
точно кај детската пешачка патека „Тоше
Проески“, во паркот на езерата, во паркот со
авион, зелениот парк во Реонски центар „Аеро-
дром“, како и во паркот кај ТЦ „Три Бисери’.

Кантите се поставени на зелените по-
вршини, поточно на оние места каде што е забе-
лежана поголема фреквенција на минувачи кои ги
шетаат своите домашни миленици.
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АКТИВНОСТИ

На 26.9.2013 година компанијата„Па-
комак“ со презентација на активно-
стите за почиста околина и

подобрување на хигиенските услови во
осумте основни учи-
лишта во Општина
Аеродром, го означи
почетокот на големата
еколошка акција за се-
лективен отпад во оп-
штината.

Во рамки на
проектот „Пакомак“
постави наменски кон-
тејнери во секое учи-
лиште, а учениците
во одредени денови
ќе ги полнат со амба-
лажен отпад од плас-тика и тоа исклучиво
пластични шишиња од вода, сокови,
јогурт, пиво, оцет или масло. За собра-
ниот амбалажен отпад од пластика „Пако-
мак“ ќе возврати со хигиенски средства,
поточно соодветни апарати и неограни-
чени количини течен сапун до секоја
чешма во училиштата. 

Проектот има натпреварувачко-мо-
тивирачки карактер, бидејќи на секои два
месеци ќе се евалуираат резултатите и ќе
се доделат неколку споредни награди за

најдобриот ученик,
одделение или учи-
лиште, додека на
крајот на учебната го-
дина ќе се доделат и
главните награди за
најуспешното учи-
лиште одсекоја оп-
штина. 

Целта на
овој еко-проект е де-
цата од најрана воз-
раст да се учат на
здрави и еколошки на-

вики. Покрај Општина Аеродром во оваа
голема еколошка акција се вклучени и ос-
новците од училиштата во општините Ки-
села Вода, Карпош, Гази Баба, Ѓорче
Петров и Центар. Проектот го организира
компанијата „Пакомак“ во соработка со
скопските општини и со поддршка на
Шпаркасе Банка.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА 
ЗА СЕЛЕКТИВЕН ОТПАД 

Во основните училишта во Општина Аеродром

ПОЧНА  БЕСПЛАТНАТА ОБУКА 
ПО ИНФОРМАТИКА И АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На
1.10.2013
година во

седум основни
училишта на
територијата
на Општина
Аеродром по-
чнаа бесплат-
ните обуки по
информатика и
англиски јазик. 

Бесплат-
ните обуки ги
држат настав-
ниците по информатика и по англиски
јазик во основните училишта.

Оваа го-
дина за бес-
платните обуки
се пријавија
околу 1.400
кандидати.

На крајот на
обуката, која
ќе трае три ме-
сеци, кандида-
тите ќе
полагаат за-
вршен испит,
по што ќе до-
бијат со-

одветни сертификати за стекнатите
знаења.



Општина Аеродром, преку вклучување
на сезонските работници, дел од оп-
штинската администрација и други гра-

ѓани, се приклучија и основните училишта на
територијата на Општина Аеродром во еко-
акцијата од проектот „Македонија без отпад“
што го организира Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање во со-

работка со граѓан-
ската асоцијација
„Ајде Македонија”. 

Целта на оваа ак-
ција е преку личен
пример да се прати
порака до граѓаните
дека секој има одго-
ворност да се грижи за
животната средина и
на тој начин, да се по-
дигне и еколошка
свест.

Инаку, нивото на
јавната хигиена во Оп-
штина Аеродром е
значително подигнато
последните неколку
години што се должи
на напорното рабо-
тење на комуналните

и инспекциските служби на Општината, како
и на бројните еколошки акции што ги имаме
спроведено до сега.

Општина Аеродром ќе продолжи и во
иднина посветено да работи на заштита на
животната средина и на расчистување на ста-
рите диви депонии кои сè уште постојат на
неколку локации.

„МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД“ 
ПОЧНА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОУ „Љубен Лапе“ го исчистија училишниот
двор од отпад и одржаа предавање за 
рециклирање на пластиката!

ОУ „Лазо Ангеловски“ реализираа неколку
активности за развивање на еколошката
свест кај младите преку одржување 
едукативен час на тема за отпадот!

Голема еко - акција
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ДОНИРАЈТЕ ПОКУЌНИНА!

Општина Аеродром со претставници на
Центарот за социјални работи на Град
Скопје и од Министерството за труд и

социјална политика во рамки на акцијата
„Топол дом“ на, 8.10.2013 година, донираа по-
куќнина и електрични апарати на семејства
корисници на социјална парична помош.

Општина Аеродром обезбеди возила и
работници за транспорт на донираната по-
куќнина од донаторите до лицата на кои им е
потребна донација, а кои се активни корис-
ници на социјална парична помош.

Според податоците добиени од Мини-
стерството за труд и социјална политика до-
сега за донација се пријавиле 12 лица,
додека 193 лица се баратели на донации, од
кои 63-ца веќе ја примиле бараната донација.
Општина Аеродром апелира до граѓаните

што имаат непотребен мебел и покуќнина во
исправна состојба и кои сакаат да ги дони-
раат на лица корисници на социјална помош,
може да се јават на бесплатниот телефонски
број 0800 55 800 или на е-маил адресата:
donacija@mtsp.gov.mk

Во рамки на акцијата „Топол дом“
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СЕ ЧИСТИ УСЈАНСКИОТ КАНАЛ 

Градоначални-
ците на Град
Скопје и на Оп-

штина Аеро-
д р о м , К о ц е
Трајановски и
Ивица Коневски на
27.10.2013 година
почнаа голема ак-
ција за чистење на
Усјанскиот канал од
пругата во Лисиче
па сè до реката
Вардар.

Тоа значи,
наскоро жителите
на Лисиче конечно ќе се ослободат од непод-
носливата миризба што ја создава овој канал.

Во акцијата која ќе опфати комплетно
чистење на каналот кој се наоѓа на терито-
ријата на Општината, градските служби ќе ан-
гажираат посебен тим, кој ќе биде задолжен
постојано да го чисти овој канал.

Градоначалникот на Општина Аеро-
дром, Ивица Коневски рече дека со оваа ак-
ција ќе се откријат сите оние кои со години го
загадувале каналот и ги тиштат граѓаните. Ко-

невски додаде
дека очекува ин-
спекциите да ги
спречат загадува-
чите да испуштаат
неконтролирани су-
пстанции.

Градо-
н а ч а л н и к о т
Трајановски исто
така, изјави дека
заеднички инспек-
циски надзор за от-
кривање на
загадувачите на ка-
налот ќе вршат

служби од Министерството за заштита на жи-
вотна средина, Град Скопје, Општина Аеро-
дром и Општина Кисела Вода, а ова е
особено важно, ако се има предвид дека по-
крај каналот се наоѓаат три големи фабрики.

Се очекува акцијата за целосно чи-
стење на Усјанскиот канал кој е долг над три
и пол километри, да заврши за 30 дена, по
што од страна на ЈП „Паркови и зеленило“ ќе
бидат ангажирани теренски екипи кои по-
стојано ќе го одржуваат чист.
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РЕКОНСТРУИРАН ПАТОТ 

АКТИВНОСТИ
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ГОРНО - ДОЛНО ЛИСИЧЕ  

Г
радоначалникот на Општина Аеро-
дром, Ивица Коневски заедно со ми-
нистерот за транспорт и врски, Миле

Јанакиески, на 26.9.2013 година офи-
цијално го пушти во употреба прошире-
ниот и реконструиран пат Горно – Долно
Лисиче.

„Овој проект има исклучително зна-
чење за жителите на Горно и Долно Ли-
сиче, бидејќи по 40 години патот конечно е
проширен. Изградбата на овој со години
оштетен и тесен пат, им овозможи побрза

сообраќајна комуникација со другите де-
лови од општината и центарот на градот“,
изјави градоначалникот Коневски.

Должината на патот од Горно до
Долно Лисиче изнесува 3,5 километри, а
широчината 6 метри. Реконструкцијата на
патот Горно - Долно Лисиче што се изведе
во рамки на Програмата за рехабилитација
и подобрување на локалната патна мрежа
во Република Македонија, чини 24 милиони
денари обезбедени од Европската банка за
обнова и развој.

АКТИВНОСТИ



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.

изгрејсонце во аеродром
(Иван Крстев)

есенски цвеќиња
(Ксенија Тодорова)

есен од мојот прозорец
(Симона Ристовска)

аеродромска пензионерка
одмора на клупа
(Кристина Вановска)



кеј
(Ивана Павловска)

булевар србија
(Даниел Стефановски)

кеј
(Алекс Спасов)

моето маало
(Стојан Тоше Николовски)



ОБРАЗОВАНИЕ
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Обединетите нации го одбележаа 24-ти
октомври во знак на сеќавање на
усвојување на Повелбата на светската

организација, која стапи во сила на 24-ти ок-
томври 1945 година.

По тој повод претставникот на УНИЦЕФ
и вршител на должноста координатор на Обе-
динетите нации во земјата за историјата и ра-
ботата на сите агенции на Обединетите нации,
Бертран Демулен, го посети ОУ „Лазо Анге-
ловски“, каде пред група ученици одржа час
на тема за ООН. 

Претстав-
ниците  на  ООН
беа официјално
пречекани од ос-
мооделенците
кои подготвија
плакати и пре-
зентации за ООН
во рамки на
предметот Граѓанско образование, додека
третоодделенците организираа ликовна рабо-
тилница на тема „Децата и мирот”. 

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД УНИЦЕФ 
ГО ПОСЕТИ ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

Градинката „Срничка“ на 4.10.2013 година овозможи
дружење и размена на искуства со вработените од градин-
ките во Словенија.

За време на посетата гостите имаа можност да ги
разгледаат воспитните групи
и да се запознаат со програ-
мата и начинот на работа во
градинката. Целта на ова
дружење е преку размената
на искуства да се овозможи
планирање и организирање
поквалитетни услови за ран
детски развој на децата во
градинка.

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ДРУЖЕА 
СО СЛОВЕНЕЧКИ ВОСПИТУВАЧИ

ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
„СРНИЧКА“ ПО 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Од 16.10.2013 година, ро-
дителите можат по елек-
тронски пат да го пријават
детето во некои од објек-
тите на градинката
„Срничка“. Аплицирањето
можат да го направат со
пополнување на пријавата
во електронска форма на
веб страната на градин-
ката srnicka.com

Децата од големата група од објектот „Че-
корче“ од градинката „Срничка“, заедно
со ученици од ОУ „Лазо Ангеловски“ нео-

дамна учествуваа во реализацијата на проек-
тот „Подигнување на свеста преку едукација

за сообраќајна безбедност од најрана воз-
раст".

Проектот  се реализираше на сообра-
ќајниот полигон во ОУ „Ѓоргија Пулевски“ во
соработка со стручни лица од Министерството
за внатрешни работи од Секторот за безбед-
ност во сообраќајот.

Првиот дел од едукацијата беше пре-
зентација во училница со нагледни средства и
интересни анимирани документарни фил-
мови. Вториот практичен дел се одржа на по-
лигонот во училиштето, каде што во реални
услови и симулирани ситуации, децата беа по-
ттикнувани самостојно да донесуваат одлуки
за безбедно справување со најчестите преди-
звици во сообраќајот.

СООБРАЌАЈНА ЕДУКАЦИЈА



ОБРАЗОВАНИЕ
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По повод 8-ми септември - Денот на
осамостојувањето на Република Ма-
кедонија на, 6.9.2013 година, во ОУ

„Лазо Ангеловски“ се одржа приредба, на
која се прикажаа голем број знаменитости
од македонската историја, дела и фото-
графии од македонските борци, војводи и
јунаци што го изодеа патот до државноста. 

ПРИРЕДБА ПО ПОВОД 
ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

По повод 22-ри септември ученици, вра-
ботени и родители од ОУ „Гоце Делчев“
од Горно Лисиче, како и децата од гра-

динките „Буба Мара“ и „Срничка“ на 22.9.2013
година со возење велосипеди и пешачење го
одбележаа Меѓународниот ден без автомо-
били.

Настанот се одржа под мотото „Остави
го твојот автомобил дома! Придружи се...“.
Децата ги поканија граѓаните да направат
нешто добро за себе, за другите, за својот
град, за својата општина, за нашата животна
средина, така што ќе ги остават автомобилите
дома и ќе уживаат во возење велосипед или
пешачење.

ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

ПОСЕТА НА  
СОС ДЕТСКОТО СЕЛО

Учениците од второ, трето и четврто одделе-
ние од ОУ „Браќа Миладиновци“ во Општина
Аеродром го посетија СОС Детското село.

ПРВАЧИЊАТА „ВЛЕГОА“
ВО ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОУ „Гоце Делчев“ од Горно Лисиче со
приредба го одбележа празникот 11-ти
Октомври - Денот на востанието на

македонскиот народ.
Оваа приредба беше посветена и на

свечениот прием на првачињата во Детската
организација, како и првачињата од другите
основни училишта во Општина Аеродром. 



„Верувај во себе и
успехот е твој!“, „Не
постојат правила спо-
ред кои полжавот не
може да се трка“, ова
се само некои од пора-
ките што ни ги испраќа
Тео „Турбо“, малиот
полжав, кој се осме-
лува да сонува за го-
леми брзи и бесни трки
на автомобили. Тој е
брз, а тие се бесни!

Откако, Тео ќе дожи-
вее несреќа, така што
ќе падне во
моторот на
еден тркачки
автомобил, ќе
добие моќ и
супер сила
која ќе го на-
прави разли-
чен од
другите, а
тогаш, по-
чнува и него-
в о т о
патување, на
кое ќе докаже дека ниеден сон не е толку
голем и ниеден сонувач не е толку мал. Во
своите авантури Турбо се зближува со
Тито сопственикот на еден подвижен ме-
ксикански ресторан, кој  е единствениот
лик што потполно го разбира и несебично
го поддржува.

На тој начин, Турбо добива уште една

значајна порака за
братската љубов.
Успева да раскаже
добра приказна за
братската поддршка,
која најмногу се забе-
лежува во паралелните
приказни на полжавот

Тео и неговиот
брат Чет, како
и браќата Тито
и Антон. Ед-
ниот брат е
чуден сонувач,
а другиот е по-
веќе внимате-
лен практичар.
Иако, ги гле-
даат работите
поинаку, сепак,
на крајот секо-
гаш во нивните

различни ставови преовладува братската
љубов.

Турбо е мал, живописен и енергичен
филм за големите соништа и малите по-
четоци. Извонредно анимиран и забавен
филм, во кој улогите ги позајмуваат Рајан
Рејнолдс, Самјуел Л. Џексон, Михел Ро-
дригез, Мајкл Пена, Пол Гламати и др.

ЗАБАВА
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3Д анимиран филм: ТУРБО (TURBO)

НЕМА ГОЛЕМ СОН 
И НЕМА ПРЕМАЛ СОНУВАЧ

„Турбо“ е мал, живописен и
енергичен филм за полжавот

Тео кој ќе доживее несреќа,
така што ќе падне во 

моторот на еден тркачки 
автомобил, ќе добие моќ и

супер сила која ќе го направи
различен од другите, а

тогаш, почнува и неговото
патување, на кое ќе докаже
дека ниеден сон не е толку

голем и ниеден сонувач 
не е толку мал
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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
БАКНЕЖ НА ДВЕ МЕСТА

Момче и се додворува на девојка и
по некое време таа му вели:

- Ќе ти бидам девојка ако ме бакнеш
на две места!
Момчето видно радосно ја прашува:

- Со задоволство, само кажи каде?
Девојката одговара:

- Во Париз и во Дубаи!

ДЕСЕТ РАЗЛИКИ МЕЃУ 
БОГАТИТЕ И СИРОМАШНИТЕ 

Богатите секогаш велат: „Јас сум творец на животот и
среќата“. Сиромашните често велат: „Од мене не 
зависи ништо. Животот едноставно се случува“.  

ЦЕЛ 
Богатите - да станат богати. 
Сиромашните – да не осиромашат уште повеќе. 

ПОЗИЦИЈА 
Богатите -  да освојат. 
Сиромашните – да не загубат.  

ЖИВОТНА ПОЗИЦИЈА
Богатите - разгледуваат можности. 
Сиромашните – заглавуваат на пречките. 

ОДНОС КОН БОГАТСТВОТО 
Богатите – се воодушевуваат на успешни и богати
луѓе. 
Сиромашните – го загрозуваат богатството и успехот.  

ОДНОС КОН ПРОБЛЕМИТЕ 
Богатите – секогаш се над проблемите. 
Сиромашните – преувеличуваат проблеми.  

ПРЕТПОЧИТААТ ДА ДОБИВААТ ПАРИ 
Богатите – за резултатите од својот труд. 
Сиромашните – за потрошеното време.  

КОГА ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ИЗБОР 
Богатите – преферираат и едното и другото. Ги раз-
мислуваат работите од сите правци. 
Сиромашните – го избираат едното или другото. Мис-
лат еднострано.

РИЗИК
Богатите – преземат акција, без оглед на стравови. 
Сиромашните – овозможуваат стравот да ги запре. 

ОБУКА 
Богатите – секој момент од животот учат и напреду-
ваат. 
Сиромашните – мислат дека знаат доволно.

Ако ги решите сите проблеми на
своите деца, тие нема да имаат

други проблеми освен вас.

На човекот отприлика му требаат две
години да научи да зборува, но 

педесет да научи да молчи

Кога си во невоља, тропни на вртата
на пријателот, или ќе ти се отвори

вратата или ќе ти се отворат очите. 



- Истражувањата покажуваат
дека меѓу 80 и 90 отсто 

од сите заболувања 
се поврзани со стресот

- во САД стресот го 
нарекуваат највознемирувачки 

медицински и општествен 
проблем

- Лекувањето е отстранување 
на причината за стресот

- Отстранувањето на причините
за стрес – најдобар лек 

за сите болести

Д-р Толе Битовски
спец.физијатар

Поликлиника
„Јане Сандански“

ЗДРАВЈЕ
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ЗДРАВЈЕ

СТРЕСОТ – ПРИЧИНА 
ЗА СИТЕ БОЛЕСТИ

Често се со-
о ч у в а м е
со потен-

цијални стресни
ситуации во вид
на надворешни
нарушувања кои
можат да созда-
дат силни емо-
тивни реакции,
како на пример
проблеми на ра-
бота, финансис-
ки неволји,
немир во лич-
ните односи, преселба, загадување, сообра-
ќај, слаба исхрана, загуба или смрт на некој
сакан итн. Некои вознемирувања може да
претставуваат стрес за едни луѓе, а за други
не. Значи стресот го предизвикува нашата
свесна или потсвесна реакција. Стресот прет-
ставува психосоматска реакција. Зборот психа
значи ум, а сома значи тело. Еден надворе-
шен настан предизвикува емотивна реакција,
која понатаму се складира како физичка био-
лошка напнатост или стрес.

Медицински се случуваат следните
реакции на организмот. Под влијание на стре-
сот се лачи мозочна хемикалија кортикотропи.
Ова предизвикува лачење на адренокортико-
тропен хормон. Овој хормон циркулира во
крвотокот и ги стимулира надбубрежните
жлезди. Сега, пак, надбубрежните жлезди
лачат  адреналин и кортизон. Овие два хор-
мона циркулираат во крвта во поголема коли-
чина. Адреналинот предизвикува зголемена
клеточна активност, а кортизонот ослободу-
вање гликоза и масти. Така организмот се по-
ставува во една поактивна состојба.

На овој начин стресот ја нарушува хо-
меостазата (рамнотежата). Ако е краткорочна
оваа состојба ретко доведува до здравствени
проблеми. Но, ако оваа состојба трае подолго
тогаш доаѓа до нарушување на здравјето на
луѓето.

Медицинските истражувачи од Корнел
јуниверзитис медикал колеџ стресот го наре-
куваат највознемирувачки медицински и оп-
штествен проблем во САД. Ова сигурно се

однесува и на
другите држави.

Меѓу 80 и 90
отсто од сите за-
болувања се по-
врзани со
стресот. Други
и с т р а ж у в а ч и
сметаат дека
сите заболу-
вања, барем де-
лумно, се
поврзани со
стресот. Стрес-
ната реакција е

поврзана со шесте главни причини за смртта –
срцевите заболувања, канцерот, белодроб-
ните заболувања, цирозата на црниот дроб,
самоубиствата и несреќите.

Се знае дека следните состојби се по-
врзани со стресот: кардиоваскуларен систем
(ангина пекторис, повишен крвен притисок, ин-
фаркт), централен нервен систем (анксиоз-
ност, депресија, исцрпеност, главоболки),
дигестивен систем (гастритис, чир, раздраз-
нети црева, дијареа, стомачни болки), респи-
раторен систем (астма), мускуло-скелетен
систем (напнатост на скелетните мускули,
болки во мускулите и зглобовите, дегенера-
тивни промени на мускулно скелетниот си-
стем), имунолошки систем (слаб имунитет,
вирусни заболувања, автоимуни заболувања,
алергии, малигни промени), ендокрин систем
(менструални нарушувања, тироидни нарушу-
вања, намалена функција на надбубрежните
жлезди), репродуктивен систем (неплодност,
менструална неправилност, импотенција),
кожа (егзем, осипи) и општо (дијабет, забрзано
стареење).

Во мојата практика ја увидов важноста
и влијанието на стресот врз заболувањата на
мускулно-скелетниот систем. Затоа сакам да
ја потенцирам важноста на стресот врз забо-
лувањата на мускулно-скелетниот систем, но
и врз сите други системи на човекот.

Лекувањето е отстранување на причи-
ната за стресот, ако е можно, или ординирање
на медицински третмани од страна на доктори
компетентни од соодветната проблематика.
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ТОЧНО 
ДА СЕ ОТКА

Откажете се од потребата да контролирате сè!
Кога ќе се откажете од одредени нешта, тие сами ќе се подредат на

своето место. Во светот победуваат оние кои оставаат нештата самите да
се средат. Кога се обидувате  и обидувате, понекогаш светот победува, а не
вие.   Лао Це

Човекот може да доживее многу неуспеси, но најголемиот неуспех се слу-
чува кога ги обвинуваме другите.   Џон Боро

Не ги обвинувајте другите!

Умот е одлична алатка доколку се користи правилно. Штом го корис-
тиме на погрешен начин, стануваме деструктивни. Екарт Тол

Заборавете на самосожалувањето!

Не се ограничувајте!
Верувањето не е идеја одредена од умот, тоа е идеја која го заробува

умот. Ели Росел

Не се жалете!
Можете да се жалите дека розите имаат трња или пак да бидете

среќни поради тоа што трњата имаат рози. Зиги

Не критикувајте!
Поминете време за да се подобрите себеси, така што ќе немате време

да ги критикувате другите.   Кристијан Д. Ларсен

Откажете се од потребата да бидете во право!
Дали попрво би биле добри или би биле во право?  - Вејн Даер



15 НЕШТА ОД КОИ ТРЕБА 
АЖЕТЕ ЗА ДА БИДЕТЕ СРЕЌНИ

Секој од нас сака да биде среќен, но постои одредено однесување
кое нè спречува во тоа. Во 2012 година, World Observer направи

листа на нешта од кои треба да се откажеме за да бидеме среќни.

Не се обидувајте да ги импресионирате другите. Дајте им ја забавата
тие да ве импресионираат вас.  Џејмс Р. Фишер

Заборавете на тоа дека треба 
да ги импресионирате другите!

Следете ги своите цели  и универзумот ќе ви отвори врати онаму каде
што верувате дека постојат само ѕидови.  Џозеф Кембел

Не се плашете од промени!

Највисоката форма на игнорирање се случува тогаш кога отфрламе
нешто за кое не знаеме ништо.  Вејн Даер

Не етикетирајте!

Единственото од кое треба да се плашиме е само стравот.  
Френклин Рузвелт

Не се плашете!

99 % од неуспесите се случуваат од луѓето кои имаат навика постојано
да бараат оправдувања.   Џорџ Вашингтон

Не барајте оправдувања!

Заборавете на грешките од минатото и подгответе се за големи
успеси во иднината.  Кристијан Ларсен

Заборавете на минатото!

Мудрата личнсот не се врзува за ниту едно од задоволствата. 
Бил Воган

Не се врзувајте!

Светот е огледало кој се рефлектира на нашите очекувања. Тоа што
го добиваме е тоа што го гледаме. Самите ја креираме реалноста. 
Денис Веитли

Не живејте за туѓите очекувања!

Преземено од skopjeinfo.mk



ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ 

На 27-ми и 28-
ми сеп-
тември под

покровителство на
Општина Аеро-
дром  се одржa от-
ворен музички
фестивал „Фри
зоун“ (Слободна
зона).

Фестивалот,
се одржа во фуд-
балското игра-
лиште покрај кејот
на Вардар што се наоѓа во близина на
спортската сала „Јане Сандански“.

Главни гости на музичкиот концерт

беа Слаткарис-
тика и Ареа, а  на-
стапија и Газда
Паја, Марко Ло-
гаут и Тајзи. 

Првиот ден се
одржа на
27.9.2013 година
(петок) се одржи
хип-хоп журка на
која настапи Слат-
каристика заедно
со другите рапери,

додека вториот ден се одржа на 28.9.2013
година (сабота) се одржи рок забава со
Ареа.

На  5.9.2013 година во Спортскиот цен-
тар во Ново Лисиче се одржа турнир во
мал фудбал на кој се натпреваруваа

учениците од основните училишта што се на-
оѓаат на територијата на Општина Аеродром.

Секое ос-
новно училиште
беше претставено
со екипа од по 10
ученици од одделе-
нијата од предметна
настава, предво-
дена од наставник
по физичко и здрав-
ствено образование.

Првото место
на турнирот го освои
ОУ „Ѓорѓија Пулев-
ски“, на второ се
пласираше екипата
од ОУ „Димитар Македонски“, а на третото
место учениците од ОУ „Гоце Делчев“ од
Горно Лисиче.

Турнирот во мал фудбал се одржа во
рамките на спортската манифестација „На-
шето единство, наша победа“, која се состои
од различни спортски активности и турнири
кои се реализираа во периодот од 31.8.2013
година до 9.9.2013 година.

Манифестацијата ја организираше

Владата на Република Македонија преку
Агенцијата за млади и спорт во соработка со
сојузите на училишните спортови, односно
наставниците по физичко и здравствено об-
разование, во која се вклучени сите општини.

Спортските актив-
ности и турнирите се
организираа по
повод претстојниот
празник 8-ми сеп-
тември – Ден на не-
зависноста и во
целата манифеста-
ција беа вклучени
учениците, нивните
наставници по фи-
зичко и здравствено
образование, како и
еминентни спор-
тисти од нашата

земја и од странство. 
На 2.9.2013 година во Куќата на фуд-

балот, наставниците со учениците ги просле-
дија натпреварите во фудбал меѓу
новинарите и поранешните фудбалери и по-
литичари во присуство на спортските вели-
кани и на 4.9.2013 година на плоштадот
„Македонија“ на видео-бим заедно го следеа
натпреварот во кошарка меѓу Македонија и
Црна Гора.

ОТВОРЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ  

Во спортскиот центар Ново Лисиче

ЖИВОТ
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Децата од градинката „Буба Мара“
беа дел од приказната за Град
Скопје.
Бубамарите создадоа слика за Гра-

дот Скопје со посета на спомениците кои
го претставуваат минатото на Република
Македонија, го посетија Музејот на маке-
донската борба, Музејот на мајка Тереза
и плоштадот Македонија.

Овие посети се дел од воспитно-об-
разовните активности на проектот „Скопје

во детските очи“, а целта е да се развие
свеста кај најмалата популација за исто-
риското и народното богатство и култура,
развивање на национален и културен
идентитет - гордост и припадност на ма-
кедонскиот народ и етничките заедници во
Република Македонија, Град Скопје.

Она што детските очи го забележаа
на патувањето низ Град Скопје, истото тоа
малите детски раце го насликаа.

На 5.10.2013 година во ОУ „Ѓорѓија
Пулевски“ во Општина Аеродром се
одржа хуманитарен Зумба мастер

час.
Средствата што се собраа на наста-

нот ќе бидат донирани за помош на Ацо
Конга. 

Иницијативата на овој хуманитарен
Зумба час, потекна од фитнес клубот „Фит
оне“, кој во тешките моменти за Ацо са-
каше да му изрази поддршка и желби за
полесно и побрзо да се врати и да се при-
дружи во ширењето на позитивната Зумба
енергија.

ЖИВОТ
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„СКОПЈЕ НИЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ“

ОДРЖАН ХУМАНИТАРЕН 
ЗУМБА МАСТЕР ЧАС

Општина Аеродром бара преведувач по германски јазик за преведување на 
информациите од општинската интернет страница. Заинтересираните 
кандидати можат да достават CV на odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk

СЕ БАРА ПРЕВЕДУВАЧ 
ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК



ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО 

ОУ „ЉУБЕН
ЛАПЕ“

ОУ „БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ“

ОУ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“

СПОРТ
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ОУ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“



ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

ОУ „ЃОРЃИЈА 
ПУЛЕВСКИ“

СПОРТ
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ОУ „ЛАЗО  
АНГЕЛОВСКИ“



Почитувани,
Би сакала да ме информирате дали ќе

ја продолжувате детската улица „Тоше Прое-
ски“ зашто почнавте и така остана. Дали има
некаков проблем? Слушнав дека соседите
зад мојата зграда од булеварот „АСНОМ“
бр.102 не се согласувале. Јас потпишав дека
сум „за“ и не знам што се случи. Да сум на
Ваше место би продолжила со работата.
Знам дека на некои луѓе им пречи што наве-
чер таму ќе биде осветлено, бидејќи со го-
дини под дрвјата во паркот се собираат
сомнителни лица. Можам да претпоставам
што прават во текот на ноќта.
Поздрав, Наде Јоновска

Почитувана госпоѓа Јоновска,
Како што и самата наведувате во пис-

мото, Општината спроведе анкета, во која, за
жал, бројот на граѓани што се против продол-
жување на пешачката патека е голем. Тоа е
причината зошто Општината одлучи да се от-
каже од реализација на овој проект. Сепак,
делот на детската улица во Ново Лисиче што
постоеше и претходно, беше реконструирана
и модернизирана.

Со почит, 
Општина Аеродром

ДЕТСКАТА УЛИЦА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“ 
НЕМА ДА СЕ ПРОДОЛЖУВА

Почитувани,
Најнапред сакам да Ве поздравам и да

го изразам моето задоволство од начинот на
кој што се води нашата општина и надеж дека
така ќе продолжите и во наредните години.
Би сакала доколку е возможно да ме инфор-
мирате до каде е и дали е во тек донесува-
њето на Деталниот урбанистички план за
урбанистичка четврт ЈИ 05. Однапред Ви бла-
годарам.

Срдечен поздрав, 
Билјана Неделковска

Почитувана г-ѓа Неделковска,
Би сакале да Ви изразиме благодар-

ност што се обративте до Општина Аеро-
дром. Ве известуваме дека донесувањето на
ДУП-от за урбанистичка четврт ЈИ 05 е во тек.
Доколку сакате да се информирате за повеќе
детали можете да дојдете во Секторот за ур-
банизам, што се наоѓа во просториите на Оп-
штина Аеродром, во соба број 1 и тоа секој
понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот.

Со почит,
Општина Аеродром 

ДОНЕСУВАЊЕТО НА ДУП-ОТ ЗА 
УРБАНИСТИЧКА ЧЕТВРТ ЈИ 05 Е ВО ТЕК

Почитувани,
Општина Аеродром во изминатиот период

изгради целосна канализација во Горно Лисиче и
септичките јами конечно ги пративме во исто-
ријата. Но, на некои од нас очигледно тешко им
оди напуштањето на старите навики, па сè уште
си ги користат полските тоалети по дворовите. Би
сакал да Ве замолам да апелирате преку оп-
штинскиот весник до моите соседи да ги отстра-
нат овие заостанати градби, од кои се шири
ужасна миризба. Ги има не само на нашата улица 

„
Тодор Чангов“, туку и на
други локации во Лисиче.
Се надевам дека ќе им
проработи совеста на со-
пствениците на полските
тоалети и ќе одлучат ко-
нечно и тие да зачекорат
во 21 век.
Со почит,
Коце Трајковски

АПЕЛ ДА СЕ ОТСТРАНАТ 
ПОЛСКИТЕ ТОАЛЕТИ ОД ДВОРОВИТЕ!

ПИСМА
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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 
Легализација на бесправни 2401 528
објекти
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 502 
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 
__________________________________________
Јавно осветлување                   
- ЕВН                                            3205 000      
- „Магнус“ 075/423 499
ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272 
JП „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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Музички фестивал 

„Фри зоун“ (Слободна зона)




