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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Успешна 2014 година за Општина Аеродром

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ГРАЃАНИТЕ!

Изминатава 2014 година пос
ветено работевме на значајни про
екти за напредокот на нашата оп
штина и за подобрување на условите
за живот.
Во соработка со Советот на
општината продолживме со реал и
зација на капиталните проекти, а со
цел Општина Аеродром да го задр
жи епитетот најпосакувано место
за живеење, како и место кое нуди
најдобри услови за инвестирање.
Позначајни капитални инвестиции
во Општина Аеродром во 2014 годи
на се десетина проекти, меѓу кои: из

градбата на Спортскиот центар „Јане
Сандански“, нова инфраструктура во
Ново Лисиче, нова инфраструктура
покрај булеварот „Трета македон
ска бригада“, нова инфраструктура
во Реонски центар „Аеродром“, по
веќенаменско спортско игралиште
во Реонски центар „Аер одром“, во
ведена училишна облека во основ
ните училишта, воведено бесплатно
изучување англиски јазик во градин
ките, поставени соларни колектори
во објектот „Црвенкапа“ за заштеда
на енергија, изградба на систем за
автоматско наводнување на зеле
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нилото во населбата Јане
Сандански, организиран
Меѓународен фестивал на
комедијата „Гола Месечи
на“, организиран Турнир
во мал фудбал и многу
други проекти како Фуд
балодром и други.
И во наредната
2015 година планираме
да градиме и да создава
ме што е можно повеќе
за жителите на Аер одром:
изградба на комунална
инфраструктура на ули
цата „Анастас Митрев 3“
во Мичурин, изградба на
нов парк спроти игралиш
тето „Сансет“, осветлува
ње паркиралишта во на
селбата Јане Сандански,
изградба на инфраструктура во на
селбата Стар Аер одром, доизградба
на фекалната канализација во Гор
но и Долно Лисиче, обнова на улици
во Горно и Долно Лисиче, обнова на
улиците „Тодор Чангов“ и „Горно Ли
сиче“ во соработка со Светска бан
ка и Агенција за државни патишта,
изградба на систем за автоматско
наводнување на зеленилото во на
селбата „13 Ноември“, изработка на
нов план за локален економски раз
вој (ЛЕР), како и проекти за подоб
рување на условите за образование
и спорт.
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АКТИВНОСТИ

НАБ АВ ЕН И ДВЕ ВОЗ И

На 28.11.2014 година градо набави две возила за зимско одр
началникот на Општина Аер одром, жување улици, така што подготве
Ивица Коневски, ја информираше но ќе ја дочека зимата.
јавноста дека Општина Аеродром
Станува збор за возилата од
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марка „ивеко дејли“, кои се опре
мени со сите неопходни делови за
лесно, брзо и функционално реаги
рање при снежни врнежи.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

Л А ЗА ЧИСТ ЕЊ Е СНЕГ
ла за магла.
Возилата имаат вкупна доз
волена носивост од 7 тони, така
што со двете возила одеднаш
може да се покрие целата терито
рија на општината. За оваа инвес
тиција Општината одвои од својот
Буџет околу 8 милиони денари, а
фирмата од која се набавени, Кар
го Макс, има обврска за одржува
ње и гаранција на возилата во на
редните три години.
Исто така, набавени се и 300
тони сол за зимско одржување
улици. На тој начин почнувајќи од
оваа година натаму Општина Ае
родром нема да мора да ангажира

фирми за одржување на локалните
улици и патишта во зимски услови
што се во нејзина надлежност.
Акциите за расчистува
ње на снегот ќе ги организира со
сопствени ресурси, во кои покрај
двете нови возила за зимско одр
жување улици, ќе ги организира и
сезонските работници да го чистат
снегот од тротоарите.
На промоцијата на соларки
те присуствуваше и градоначал
никот на Град Скопје, Коце Траја
новски, кој го поздрави проектот и
рече дека примерот на Аеродром
треба да го следат и другите оп
штини.

Имено, камионите како до
датна опрема имаат плуг за чисте
ње снег, соларка со распрскувач и
товарен сандак, а исто така и свет
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АКТИВНОСТИ
Во соработка со Град Скопје

ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛ

На 10.11.2014 година, градо
началниците на Град Скопје и на Оп
штина Аеродром, Коце Трајановски
и Ивица Конески, како и директори

зација дејствуваа на решавање на водоснабдувањето, додека екипите
проблеми во своит е области. Еки на ЈП „Паркови и зеленило" ја косеа
пите на ЈП „Улици и патишта" рабо тревата и ги кастреа гранките.
теа на санација на повеќе улици и се
Градоначалникот Трајанов

те на јавните градски претпријатија
присуствуваа на акцијата за кастре
ње гранки на паркиралиштата околу
ТЦ „Капитол“, како почеток на есен
ската генералка на средување на оп
штината.
За време на генералката еки
пи на јавните претпријатија со зго
лемен капацитет на луѓе и механи

спроведоа акции за крпење на удар
ните дупки, екипите на ЈП „Комунал
на хигиена" работеа на чистење на
сметот, како и на метење и миење
на улиците во општината, екипите
на ЈП „Водовод и канализација" со
луѓе и механизација работеа на чис
тење на шахтите и сливниците, како
и на отстранување на дефектите со
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ски нагласи дека соработката со Оп
штина Аеродром е на високо ниво и
тоа резултира со голем број реал и
зирани проекти на територијата на
општината. Како покрупни проекти
што ќе се реализираат следниот пе
риод, Трајановски ги издвои втора
фаза од проширувањето на буле
варот „Трета македонска бригада“,

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

КА ВО АЕРОДРОМ

продолжување на булеварот АСНОМ
кон Горно Лисиче и реконструкција
на булеварот „Јане Сандански“.
Градоначалникот на Општина

Аеродром, Ивица Конески, ја поздра ти, како и на значително зголемува
ви оваа работна практика и средби, ње на квалитетот на услуги што ги
нагласувајќи дека таа резултира со даваат Градот Скопје и јавните прет
голем број реал изирани проек пријатија.
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АКТИВНОСТИ

ДИПЛОМАТИТЕ НАСАДИЈА 150 ДРВЦА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Претставници на Министер
ството за надворешни работи, прет
ставници на дипломатско-конзу
ларните претставништва и мисиите
на меѓународните организации во
Република Македонија, како и гра
доначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски и претседателот на Со
ветот на Општина Аеродром, Виктор
Камиловски, со симболично засаду
вање дрвца во населбата Ново Ли
сиче ја дадоа својата поддршка на
14-та есенска акција на Денот на др

вото што се одржа на 2.12.2014 го
дина покрај булеварот „Февруарски
поход“.
Во текот на акцијата пок
рај булеварот Февруарски поход во
Ново Лисиче се насадија околу 150
садници од видот јасен, јавор, липа
и други видови, подарок од Град
Скопје, чиј градоначалник Трајанов
ски рече дека оваа година акцент се
става на садење дрвја во урбаните
средини. Тој додаде дека Денот на
дрвото стана препознатлив бренд на

Република Македонија
По повод „Ден на дрвото“, на
3.12.2014 година на зелените повр
шини покрај булеварите се одржа
акција на садење дрвја, каде во со
работка со јавното претпријатие
„Македонски шуми“ преку подруж
ницата „Караџица“ во Општина Ае
родром се насадија над 450 дрвца од
видот чемпрес, јасен, даб и багрем.
Исто така, над 1.800 садници
беа насадени во блоковското зеле
нило меѓу зградите на целата тери
торија на Општина Аер одром.
Жителите на Општина Аер од
ром, учениците од основните учи
лишта, како и децата од градинки
те, исто така, имаа можност да се
вклучат во големата есенска акција
на садење дрвја на локацијата Мила
диновци, за која имаше организиран
превоз, но и во дворовите на учи
лиштата и градинките.

ИЗВРШЕНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА
Во текот на ноември беше
извршена есенската дератизација во
Општина Аеродром. На подрачјето
на целата општина се опфатија 2.500
шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи
ги и основните училишта на нејзи
ната територија. Дератизацијата на
глодачите ја вршеше Ветеринарната
болница Скопје.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

СЕ ГРАДАТ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

На 17.11.2014 година, на вле
зот пред ТЦ „Три бисери“ почна из
градба на подземни контејнери, во
кои ќе се селектира отпадот како во
модерните светски центри.
Подземни контејнери ќе се
градат на три локации во Општина
Аеродром и тоа пред ТЦ „Три бисе
ри“, зад ТЦ „Бисер“ и спроти ОУ „Лазо
Ангеловски“ во Ново Лисиче, лока
ции избрани пред сѐ заради голема
та концентрација на население.
Станува збор за заеднички
трипартитен проект меѓу Град Скоп
је, ЈП „Комунална хигиена“ и Општи
на Аеродром, кој чини 6.600.000
денари, така што секоја од овие три
институции вложува по една третина
од сумата.
На секоја од наведените ло
кации, ќе има по два подземни кон
тејнери за одложување на комунал
ниот отпад, како и еден подземен

контејнер за ПЕТ-амбалажа.
Подземните контејнери се
иноксни и секој од нив има зафатни
на од 3 кубни метри. Предноста на
ваквиот начин на собирање на отпа
дот е повеќекратна, посебно поради
тоа што еден ваков подземен кон
тејнер според капацитетот заменува
три од постојните контејнери што се
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во употреба, па се постигнува пови
сок степен на хигиена и избегнување
на непријатната миризба, која често
е присутна во близина на контејне
рите.
Со новиот начин на одложува
ње на отпадот се очекува Општина
Аеродром да добие подобра и поз
драва животна средина.
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АКТИВНОСТИ
Пуштено во употреба спортското игралиште во Реонски центар

СПОРТОТ ГИ ЗБЛИЖУВА ЛУЃЕТО

На симболичен начин со
шут кон голот градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Конев
ски, го означи официјалното пуш
тање во употреба на новото пове
ќенаменско спортско игралиште
наменето за граѓаните на Реонски
центар „Аеродром“, на кое присус
твуваа и министерката за култура,
Елизабета Канческа-Милевска и
директорот на Агенцијата за млади
и спорт, Марјан Спасески,
Ова е дел од проектот „100
повеќенаменски игралишта“ како
инвестиција на Владата на Репуб
лика Македонија, а исто така и
Општина Аеродром до сега има из
градено повеќе од 20 вакви пове
ќенаменски спортски игралишта.
„Сите игралишта во Општи
на Аеродром граѓаните можат да
го користат бесплатно. Општината
ќе продолжи да гради вакви спор
тски терени на сите оние места
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каде што недостасуваат сè со цел
жителите на општината да имаат
каде да спортуваат“, изјави градо
началникот Коневски.
Со новото игралиште учи
лиштето доби уреден и современ
изглед, а учениците можност да
го развиваат спортскиот дух, а тоа
е многу важно, зашто спортот ги си директорот на Агенцијата, Мар
зближува луѓето, како што нагла јан Спасески.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

СВЕЧЕНО ОТВОРЕНА РЕНОВИРАНАТА
БИБЛИОТЕКА „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

На 12.11.2014 година све
чено беше пуштена во употреба
реновираната библиотека „Јане
Сандански“.
Библиотеката што го носи
името на населбата во која се на
оѓа - „Јане Сандански“ е целосно
реновирана, сменета е електрич
ната инсталација, опремена е со
нови полици за книги, екстери
ерно и ентериерно е освежена, а

исто така е преур едена лиотеки и да уживаат во богатиот
со нов мебел, прозор библиотечен фонд.
ци, врати и радијаторски
маски, во вкупна вред
ност од 1.200.000 дена
ри, како инвестиција на
Град Скопје.
Со акцијата за
комплетно реновирање
се подобрија условите за
работа на библиотеката, а истов
ремено и за граѓаните што ги ко
ристат нејзините услуги.
Инаку, во Општина Аерод
ром има три библиотеки, покрај ова
а уште по една во ТЦ „Скопјанка“ и
во населба Лисиче, така што жи
телите не мора да одат до центар
за да изнајмат книги, туку учени
ците и другите граѓани можат да
се зачленат во некоја од овие биб

ЕВА СТОЈАНОВСКА НА НАТПРЕВАРОТ „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“
„Млади библиоте
кари“ што во текот
на ноември се одр
жа во локалната
библиотека „Гоце
Делчев“ во Велес.
Претх одн о,
осм оо д ел енк ат а
Ева Стојановска го
освои второто мес
то на XV Општински
Ученичката Ева Стојановска натпревар „Млади библиотекари“
од ОУ „Лазо Ангеловски“ учеству што го организираше Градската
ваше на Републичкиот натпревар библиот ека „Браќа Миладиновци“.
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На овој натпревар учествуваа 55
ученици од 23 општински основни
училишта од Скопје. Најдобрите
тројца ученици според освоените
бодови, меѓу кои и ученичката Ева
Стојановска, се стекнаа со право
на учество на Републичкиот нат
превар, чија цел е поттикнување
на читањето кај младата попула
ција и развивање на навиките за
користење на библиотеките како
културно–образовни и информа
тивни институции.
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АКТИВНОСТИ

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД АЕРОДРОМ СЕ ЗБРАТИМИЈА СО
ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ОХРИД И ДЕБАРЦА

Здружението
на
пензионери „Солидарност
- Аеродром“ развивајќи ја
меѓусебната соработка со
здруженијата на пензио
нери од Скопје и Републи
ката неодамна потпиша
Спогодба за збратимување
со Здружението на пензи
онери од Охрид и Дебарца
од Охрид.
ѓусебна соработка на заеднички
Целта на Спогодбата е вос настапи при решавањето на пензи
поставување на поефикасна ме онерските проблеми и реал изирај

ќи ги своите цели и задачи
содржани во своите стату
ти.
Соработката ќе биде
застапена заеднички во
разни облици на дружење,
одбележување празници,
заеднички излети, спор
тски манифестации, фол
клорни ревии како и сите
облици на дружење што ќе
ги предложи координативното тело
составено од двете здруженија.

ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ЧЕСТ НА ВАПЦАРОВ

Со положување свежо цве
ќе пред бистата на Никола Јонков
Вапцаров на 5.12.2014 година де
легација на Општина Аеродром ја
одбележа 72-годишнината од стре
лањето на овој голем македонски
поет.
Во чест на големиот маке
донски поет Вапцаров, КУД „Нико
ла Јонков Вапцаров“, по 36-ти пат ја
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орган из ир а
Во вечерните часови пак, се
култ урн ата одржа целовечерен концерт во До
манифеста мот на АРМ под мотото „Децата за
ција „Вап Вапцаров“, каде учениците од ОУ
царови де „Гоце Делчев“ исто така се прет
нови 2014“, ставија со свои точки.
а учениците
Инаку, КУД „Никола Јонков
членови во Вапцаров“, кое постои 36 години,
д р а м с к а  досега има реализирано голем број
та секција и активности во Македонија и стран
хорот од ОУ ство како Полска, Србија и Грција, а
„Гоце Дел го организираат и детскиот фести
чев“ по положувањето цвеќе на вал „Цветови“.
бистата ја отворија свеченоста со
величествените звуци на македон
ската химна и со прекрасната песна
за Пирин Планина, а потоа актери
те од ОУ „Гоце Делчев“ ја распла
каа публиката со своите изведби на
„Mајка“ и вапцаровата вонвремен
ска песна „Земја“.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ УЧЕСТВУВАШЕ НА
ХУМАНИТАРНАТА МОДНА РЕВИЈА „ЕСМА ХЕПЕНИНГ“
ното здружение Теодосиевски го
организираа овој хепенинг. Ревија
та беше проследена со наративно
потсетување за секоја приказна од
фустаните, како оние што ги добила
на подарок од Индира Ганди, Ричард
Бартон, Тито и многу други.
Средствата од продадените
билети се донираа на семејството
Ќазим за докомплетирање на нивни
от дом.

Две претставнички од Општи локалната самоуправа, амбасадите,
на Аеродром се вклучија во хумани министерствата, бизнис-секторот,
тарната модна ревија „Есма хепе пејачки, актерки, водителки, нови
нинг“, која на 29.11.2014 година се нарки и пријателки, се појавија во
одржа во хотелот „Континентал“ во улога на уметницата Есма Реџепова,
Скопје, каде 90 дами од различни оп носејќи ги нејзините фустани.
штествени сфери - претставнички на
Есма Реџепова со хуманитар

МАРИЈА САВЕСКА СО ХРАБРОСТ И ЉУБОВ НА „БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ“
Марија Савеска, ученич
ка во седмо одделение во ОУ
„Ѓорѓија Пулевски“, со многу
храброст, љубов и емоции ја ин
терпретираше песната „Роар“
од Кети Пери, а Иван Иванов,
синот на претседателот Ѓорѓе
Иванов, на гитара ја придру
жуваше Марија, на „Балот на
различности“, кој во ноември се
одржа под мотото „Да ги спои
ме нашите светови“ на сцената
жа дека сите ние сме само мал дел
на МНТ.
од една големина што се нарекува
Марија со своите вокални спо „свет“, дека секој од нас подеднак
собности по вторпат покажа и дока во придонесува за среќата, радоста
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и убавината во него и дека сите
сме различни, но сепак, исти во
нашето тежнеење да бидеме
среќни, да сакаме и да бидеме
сакани.
„Балот на различности“,
кој се организира по вторпат,
го организираше Здружениет о
на граѓани за лица со дисфун
кции, хендикеп, ретки болести
и посебни потреби, „Дајте ни
крилја“, а учествуваа и позна
ти македонски пејачи кои со својата
песна, само за миг, се обидоа да ги
спојат различните светови.
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АКТИВНОСТИ

ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПОБЕДНИК НА
РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ
Екипата на ОУ „Лазо Анге
ловски“ го освои првото место во
категоријата кадети на регионал
ниот квиз-натпревар за против
пожарна заштита, кој се одржа на
19.11.2014 година во просториите
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на Даре Џамбаз.
Претходно, на 5.11.2014
година екипата на ОУ „Лазо Анге
ловски” го освои првото место на
традицион алниот 30-ти квиз-нат
превар за противпожарна зашти

та во Општина Аеродром за уче
ниците од основните училишта на
нејзината територија, втора беше
екипата на ОУ „Блаже Конески”,
а екипата на ОУ „Гоце Делчев” се
пласираше на третото место.
Противпожарните квиз нат
превари се организираат со цел да
се подигне противпожарната кул
тура и знаење кај младата попула
ција, а преку нив непосредно да се
влијае и врз возрасните.
Општинскиот противпожа
рен сојуз „Аер одром” покрај квизнатпреварите, подготвува против
пожарни предавања и практични
вежби што опфаќаат употреба на
противпожарна опрема и локали
зација на почетни пожари, како и
крос-натпревари и ликовни и ли
тературни творби од оваа област.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ПОРТОКАЛОВО ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!

Општина Аеродром се приклучи кон одбележу
вање на светскиот ден за борба против насилството
врз жените, 25-ти Ноември, бидејќи секое развивање
на свесноста за одреден проблем е првиот чекор кон
негово искоренување.
Обединетите нации кампањата против насил
ството со портокалова боја ја спроведоа од 25.11. до
10.12.2014 година, а мотото на кампањата беше „Обој
го светот во портокалово за 16 дена“ („Orange the Wor
ld in 16 Days“).
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Она што во денешно вре
ме навистина загрижува е фак
тот дека дури 70 проценти од
жените низ светот биле жртви
на некаков вид насилство во те
кот на својот живот.
Светската здравствена
организација истакнува дека на
силството врз жените има дол
горочни последици врз нивно
то психичко и физичко здравје.
Жените кои живеат со насилен
партнер почесто страдаат од
депресија, прекумерно консумираат алкохол, почесто
се соочуваат со несакана бременост и абортус, како и
сексуално преносливи инфекции, меѓу кои и ХИВ.
За жал, случаи на семејно насилство и насил
ство врз жените е присутно и во нашата земја.
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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 фотог
рафираат или, пак, поседуваат
прекрасни фотографии. Прифат
ливи се фотографиит е со кои ќе ја
претставите Општина Аер одром,
природа, пејзажи, фотографии од
Вас сликани во неа, од Вашите
најслатки, најоткачени и најсреќ
ни деца, миленичиња, оние кои Ви
ја смеат душата, едноставно, сè
што мислите дека е интересно и
заслужува место во овој весник.
Старите фотографии од Оп
штина Аеродром ќе бидат обја
вени со посебно задоволство!
Фотографиите можете да ги ис
праќате на електронската адреса
на весникот:
vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!
ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Залез на кеј" - Филорета Адемај

"
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ОПШТИНА
Есен во Аеродром" - Александра
ПешевскаАЕРОДРОМ
Митановска

"

ЅИД НА
КРЕАТИ
В
ФОТОГР НИ
АФИИ

Почит за Тоше" - Ивана Младеновска

"

МЗТ" - Светлана Георгиевска

"

Полноќен сјај" - Катерина Бојоска

"

Одраз" - Кристина Георгиева Тасевска

"
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Маче во лисја" - Олга Николовска

"
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Стари и нови згради" - Ксенија Тодорова
"

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКИТЕ ГРАДЕА
ИМПРОВИЗИРАН ГРАД ОД КОЦКИ

„СРНИЧКИТЕ“ ГО ПОСЕТИЈА
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ
На 14.11.2014 година децата од
објектите „Калинка“ и „Изворче“ на гра
динката „Срничка“ го посетија Факулте
тот за земјоделски науки и храна и преку
едукативни разговори со професорите од
факултетот се запознаа со процесот на
одгледување (раст и развој) на растени

Дечињата од градинките „Буба Мара“ и
„Срничка“ по повод 13 Ноември - Денот на ос
лободувањето на градот Скопје преку својата
креативност и фантазија го градеа и моделираа
градот со конструктивен игровен материјал.

ОУ „Љубен Лапе“

ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ ВО
НОВА РЕНОВИРАНА УЧИЛНИЦА

јата, како и со некои карактеристики на
растенијата што ги садат во градината на
градинката.

3Д ЕКО-АВТОБУС ВО
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Училницата за дневен престој во ОУ „Љу
бен Лапе“ во текот на ноември се реновираше
во рамки на соработката на училиштето со ро
дителите на учениците, кои посетуваат продол
жен престој.
Родителите доброволно се вклучија во
реновирањето, работејќи со голема љубов и
радост, трудејќи се работите да се изведат што
поскоро, но што поквалитетно, а училиштето ги
обезбеди потребните материјали за градежно
реновирање и молерисување.
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Учениците од сите осум основни
училишта имаа можност во еко-автобу
сот на Пакомак да уживаат во гледање
3Д филм и квиз на еколошка тема. Цел
та на сето ова е развивање на свеста кај
учениците, а со тоа и кај родителите за
зачувување на природата.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ НА СВЕЧЕНА
ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ЗАМЕНА НА ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ
Учениците од ООУ „Александар Македон
ски“ присуствуваа на свечената церемонија на
заменување на државното знаме во вилата на
Водно, кај претседателот на Република Маке
донија, Ѓорѓе Иванов. Освен тоа што присус
твуваа на свечената церемонија, го посетија и
работниот Кабинет на претседателот и во знак
на благодарност му подарија нивни изработки.
Воедно, учениците се запознаа и со државните
симболи и начинот на кој треба да се почитува
ат тие.

АЕРОДРОМЦИ ГО СЕФТОСАА ПРВИОТ ЦЕНТАР ЗА МУЗЕЈСКА ЕДУКАЦИЈА
Во ноември учениците и нас
тавниот кадар од ОУ „Браќа Мила
диновци“ беа дел од отворањето на
првиот Центар за музејска едукација
во рамки на Музејот на Македонија.
Основната цел на новиот Цен
тар е преку практична и научно-ис
тражувачка работа, прилагодена за
одредена возраст и предзнаење на
учесниците, младата популација да
ги усвои елементарните информации
за музеите, за историјата, археологи
јата, етнологијата. Со децата ќе рабо
ти тимот на едукатори вработени во

Музејот.
Центарот ќе придонесе мла
дите да се запознаат со непроценли
вите вредности на нашето културно
богатство и ќе влијае врз издигнува
њето на нивната свест за значењето
и заштитата на културното наслед
ство, од кое секоја генерација тре
ба да црпи чувство на припадност и
идентитет. Целта е и Музејот на Ма
кедонија да стане подостапен за сите
возрасти, а најмладите да стекнат
навика за ги посетуваат музеите.

НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА
ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“
ОУ „Лазо Ангеловски“ доби награда за филантропи
ја и општествена одговорност за 2013 година, како дел од
доделувањето на наградите во категоријата три за развој
на филантропски практики, во организација на Центарот за
институционален развој – ЦИР-а, одржана на 29.11.2014
година во Универзитетот за туризам и менаџмент.
Имено, ОУ Лазо Ангеловски доби специјална награда
за институција што дала придонес за развој на филантроп
ски практики во Република Македонија.
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ТЕАТАР
„Стјуардеси“

ПРЕТСТАВА ЗА КОЈА СЕ БАРА БИЛЕТ ПОВЕЌЕ

Претставата „Стјуарде
си“ од Марк Камолети во ре
жија на Синиша Евтимов е хит
претстава на Театар Комеди
ја, претстава за која се бара
билет повеќе, претстава што
ги полни салите секаде каде
што гостува и добива аплаузи
и овации од публиката.
„Стјуардеси" на Марк
Камолети (Франција, 1923 2003), кој е познат по своите
„булеварски фарси напиша
ни според најдобрите тради
ции на Жорж Фејдо“, е негова
најизведувана драма со ори
гинален наслов „Боинг Боинг“.
Според бројот на изведбите е
влезена и во Гинисовата кни
га на рекорди.
Еден маж - Бернард,
три љубовници-стјуардеси Габриела, Грета и Глорија, кои
со ритам на разлика во времето на два дена слетуваат
во Скопје и доаѓаат во неговото љубовно гнездо, а кога
летовите од оваа или онаа причина се поместуваат, тука
е пријателот Роберт, кој е дојден од помало место, како и
домашната помошничка Берта за да му помогнат во одр
жување на неговата детално разработена шема.
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Во оваа претстава еки
пата не се држи целосно до
самата фабула на текстот,
туку таа е приспособена на
она што е карактеристично за
нас. Се задржува истото вре
ме кога оваа претстава е пос
тавена, односно 60-те години
на минатиот век, тргнувајќи
од една теза дека Скопје би
било многу „покул“ место ако
сите ја слушале музиката на
Драган Ѓаконовски-Шпато.
За оваа претстава
двајцата актери што ги игра
ат главните улоги, Валентин
Костадиновски - Тино и Ата
нас Атанасовски добија наг
рада на Златна буба мара на
популарноста за најпопулар
ни млади актери за 2013 го
дина. „Стјуардеси“ гостуваше
низ повеќе градови на Маке
донија, на Фестивалот за комедија во Куманово, како и
на Фестивалот на монодрама во Битола.
Во претставата играат Атанас Атанасовски, Ва
лентин Костадиновски – Тино, Нина Деан, Кристина Ла
совска, Маја Љутков и Марија Кондовска. Комплетниот
дизјан е на Илина Ангеловска, а музиката на Драган Ѓа
коновски- Шпато.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗАБАВА

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
Наставникот по македонски го
испрашува малиот Трпе:
Трпе, ајде кажи ни една поучна народна
поговорка.
Без алат нема занает.
Браво, ајде сега кажи ни уште една.
На паметниот и еднаш му е доволно!

НИШТО НЕ ГИ ИСЦРПУВА ТЕЛОТО И ДУШАТА КАКО ШТО
ТОА ГО ПРАВАТ ТАЖНИТЕ МИСЛИ - МАКСИМ ГОРКИ
АКО НЕ ПОЧНЕТЕ ДА ГИ ГРАДИТЕ ВАШИТЕ СОНИШТА, ЌЕ БИДЕТЕ ВРАБОТЕНИ ОД
ДРУГ ЗА ДА ГИ ГРАДИТЕ НЕГОВИТЕ.
НЕ ВОСПИТУВАЈТЕ ГИ ДЕЦАТА, ТИЕ СЕКАКО ЌЕ ЛИЧАТ НА ВАС...
ВОСПИТУВАЈТЕ СЕ СЕБЕСИ!

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ
ТЕШКА Е ЖЕНСКАТА СУДБИНА:
• КУПИ ЧЕВЛИ... НЕМА ФУСТАН...
• КУПИ ФУСТАН... НЕМА БЛУЗА...
• КУПИ БЛУЗА... НЕМА ЈАКНА...
• КУПИ ЈАКНА... НЕМА ЧАНТА...
• КУПИ ЧАНТА... ЧЕВЛИТЕ НЕ ОДГОВАРААТ!
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Покрај класичните ѕидни графити како неизбежен декор
во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изра
ботуваат и тродимензионални графити. На сликата десно
е прикажан уште еден пример на тродимензионален гра
фит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!
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ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВАТА И БЕЗБЕДНА ХРАНА
За да биде безбедна храната треба да биде
соодветно означена, својствена по боја, форма
и изглед, да не содржи штетни материи и да се
складира и чува во посебни хигиенски услови
Во наши услови треба да бидат застапени појадокот
со 30%, ручекот со 40% и вечерата со 30%

д-р Татјана Битовска,
Агенција за храна и
ветеринарство на
Република Македонија
Исхраната и безбедноста на
храната на населението во нашата
Република и пошироко претставу
ва главен предуслов за здравјето
на популацијата од најрана до зре
ла возраст. Здравата и правилна
исхрана се важен фактор за зачу
вување на здравјето и работоспо
собноста на човекот.
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Храната на човечкиот орга
низам треба да обезбедува енер
гетски материи и таканаречени
заштитни материи неопходни за
изградба на хормони,
ензими и антитела. За
здрава популација нај
важно е уште од нај
рана детска возраст,
од самото зачнување
на плодот, правилна и
безбедна исхрана. Де
тето до третата година
треба да добива пет до
шест оброци дневно.
На сите деца им
е потребна храна богата со
витамини А, Д, зеленчук и
овошје.
Храната треба да се
консумира во корелаци
ја со годишните времиња.
Количините на бруто хран
ливи материи дневно треба
да бидат избалансирани со
учество на вода, белкови
ни, масти, шеќери, вита
мини А, Б, Ц, Д, Е, К, фолна
киселина, минерали, кал
циум, железо, калиум, маг
незиум, цинк и други.
Економската
моќ
има главна улога во соста

вување на дневниот оброк. Осно
вен принцип е да се одберат про
изводи, кои се релативно евтини, а
имаат добра нутритивна вредност.

Дневниот оброк треба да изнесува
3.600 калории. Треба да има три
оброци дневно, појадок, ручек и
вечера. Во нашите услови треба
да бидат застапени појадокот со
30%, ручекот со 40% и вечерата
со 30%. Испитувањата покажува
ат дека недоволна или прекумерна
исхрана доведува до загрозување
на здравјето.
Во денешно време сè повеќе
сме сведоци на зголемена телесна
тежина кај помладата популаци
ја - децата. Тоа е како резултат на
неправилната исхрана – брза хра
на, внесување голема количина
благи, торти, чоколада и сè помал

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗДРАВЈЕ

ГО ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТОТ

ку внесување зеленчук и овош
је во исхраната. Од друга страна,
смалената физичка активност, сè
подолгиот престој пред компјутер
и телевизор, доведува до зголеме

на дебелина и појава на деформа
ции на локомоторниот систем. Сè
повеќе е застапен дијабетот, за
болувањата на кардиоваскуларни
от систем, хормоналниот систем и
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многу други.
За да биде безбедна храна
та треба да биде соодветно озна
чена, својствена по боја, форма и
изглед, да не содржи штетни ма
терии и да се складира и чува во
посебни хигиенски услови. Ова
е важно, бидејќи ако на означу
вањето не е наведена одредена
состојка, храната може да биде
и ризик за одреден дел од попу
лацијата алергични на неа. Исто
така, ако храната нема рок на тра
ење, или е поминат, несвојствена
е по изглед и условите на чување
не се хигиенски, храната не е без
бедна.
На крај сакам уште еднаш
да потенцирам дека здравата и
безбедна храна ги спречува бо
лестите кај децата и возрасните и
придонесува за подолг и квалите
тен живот.
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НОВА ГОДИНА

Меѓурелигиски дијалог и толеранција

ПРАЗНИЦИТЕ ГО СПЛО
Во секоја општина на нашата ни мила држава, во секое
катче, верникот си има свои обележја и со посебна
радост и убост ги практикува своите религиски ритуали.

д-р Татјана Стојаноска-Иванова,
Институт за социологија,
Филозофски факултет - Скопје

Сите празници се чествуваат со ближни и драги луѓе, се
сплотува семејството, се интегрираат луѓето, едноставно
се слави и празнува.

Во ова време во кое денес привлекува интерес е секако уло
живееме, во време на прогрес и гата на религијата во современото
просперитет во многу општестве општество. Навистина е интерес
ни сфери, но и во време на транзи но што во ерата на глобалното и во
циски промени, општествени бури, ерата на информациската експан
реформи во низа, општествени зија, религијата како специфичен
сегменти, информатичко-инфор социолошки феномен, не само што
мациски бум, она што посебно не ја губи трката со совремието,
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напротив, сè повеќе се етаблира
во општеството. Во секоја општи
на на нашата ни мила држава, во
секое катче, верникот си има свои
обележја и со посебна радост и
убост ги практикува своите ре
лигиски ритуали. И навистина, од
друга страна, и добро е да се етаб

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НОВА ГОДИНА

ОТУВААТ СЕМЕЈСТВОТО
лираат оние норми на монотеис тоа не може да се одглуми, искре
тичките религии, посебно морал носта и радоста која се искажува
ните, кои се општочовечки норми во моментите кога им честитате
и го надградуваат вредносниот и може да се види и преку фацијал
морален дискурс на верниците.
ната експресија на нивните лица.
Овој период од годината е Хедонистички можеби од моја
период што изобилува со многу страна, но навистина со посебна
верски празници, празници кои сладостраст ги вкусувам бакла
имаат големо значење за верници вите приготвени од вештите раце
те кои ги чествуваат. Во овој пери на домаќинките при мојата посета
од од годината напросто уживам, во домовите на моите пријатели
бидејќи меѓурелигискиот соживот муслимани. Но, со истиот жар им
испливува на површина и во вис возвраќам и кога тие ми ги упа
тинска смисла на зборот и во се туваат милните зборови за Свети
којдневието може да се доживее. Архангел Михаил, Богородица Пре
Навистина се радувам кога ќе го чиста, Свети Ѓорѓија, Свети Никола
чујам радосниот глас на мојот при и сите верски празници, кои како
јател муслиман во мигот кога му верник, православен христијанин,
упатувам честитка по повод него ги почитувам и чествувам. Праз
виот верски празник, едноставно ниците се нижат еден по еден, ре
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лигиски празници кои се значајни
и за христијаните и за муслимани
те, празник до празник и секој со
посебен белег за себе. Но, едно
е заедничко, сите се чествуваат
и празнуваат со ближни и драги
луѓе, се сплотува семејството, се
интегрираат луѓето, едноставно
се слави и празнува. Убоста е рас
послана меѓу нас во тие мигови и
празнични славења и секој ужива
на себе својствен начин... барем во
тие мигови надвладува доброто и
позитивното и во тие денови секој
искрен добронамерник и верник
му честита на својот сосед и при
јател, кој е со различна религиска
определба, со зборовите „за многу
години да ни се овие празници и со
радост да си ги празнуваме“.
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ЖИВОТ

Триесетина бувови го населија дворот на семејството Блажевски

„ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ“ ЌЕ ПРЕЗИМАТ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ
легува навечер. Па тука тие се на
оѓаат на иста фреквенција. И ноќно
време, кога низ дворот ќе промр
да глодач, нема кај да бега, бувот
веднаш го фаќа.
Љубителите на бувови велат
дека луѓето не треба да се плашат
од овие птици. Напротив, бувови
те се корисни зашто го чистат до
мот од глувци, па затоа треба да се

Изминатава есен во дворот
на семејството Блажевски во Дол
но Лисиче се вселија триес етина
бувчиња. Тие можат да се забеле
жат и среде бел ден на двата бора
во дворот на ова семејство. Овие
ушести бувови некои ги нареку
ваат и „парламентарци“, бидејќи
се собираат и комуницираат меѓу
себе. Преку ден бувовите миру
ваат во крошната на зимзеленото
дрво, затоа што е темно и можат
да се засолнат во него.
Во есен претставниците на
овој вид бувови ги напуштаат гнез
дата во урбаните средини и бараат
собиралишта на други места каде
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што ќе ја поминат зимата. Бувови
те се групираат на места каде што
има храна. Во зимскиот период тие
не бараат гнезда, туку собиралиш
те, каде што заеднички ги помину
ваат студените денови.
„Минатата година за првпат
ги забележавме. И кога и година
ва пак се вселија, решив да при
јавам во Здружението за бувови,
за да знаат за собиралиштето. Не
знаевме зошто баш овие дрвја ги
избрале. Преку цел ден се во боро
вите, мируваат, а штом ќе се смра
чи се преместуваат на соголените
дрвја, на отворено. Не прават ни
каква штета, само што ги плука
ат несварливите делови
од пленот што го јадат,
како коските, крзното и
пердувите низ дворот и
ни прават ѓубре“, ни рече
Роберт Блажевски.
Бувот е ноќна пти
ца, а глушецот ноќно
животно, претежно из

внимава при користењето отрови
за глодари.
Вообичаен о доаѓаат во двој
ки, затоа што се моногамни птици,
а оние што се сами си бараат пар
тнер. Во рана пролет се враќаат во
своите маала, на својата територи
ја, каде што се гнезделе, на при
мер, во Градскиот парк, или во не
кои скопски училишта и градинки.
Фото: Горан Анастасовски

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЖИВОТ

210 КУЧИЊА НА РЕВИЈАЛНАТА ИЗЛОЖБА ВО
ПАРКОТ СО АВИОН
Во паркот со ави
он во Ново Лисиче нео
дамна се одржа првата
ревијална изложба за
сите раси на кучиња и
домашни миленици во
организација на Кино
лошкото друштво „Но
во Лисиче“.
На изложбата
учествуваа 210 кучи
ња, од кои 150 расни.
Сите кучиња учесници
добија медал за учес
тво, а со пехари беа
наградени најубавите
кучиња во секоја раса
поединечно, како и нај
младото и најстарото
куче.
Оваа манифестација ја збогатија настапите на повеќе културно- уметнички друштва, како и присуството
на голем број жители на Општина Аеродром, меѓу кои и министерката за внатрешни и работи, Гордана Јанку
ловска.

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРВО НА ОПШИНСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ФУТСАЛ
Првото место на општинското
првенство во футсал што неодамна се
одржа во Спортскиот центар „Ново Ли
сиче“ го освоија учениците од ОУ „Гоце
Делчев“, второто место учениците од ОУ
„Ѓорѓија Пулевски“, додека третото мес
то им припадна на учениците од ОУ „Љу
бен Лапе“.
Првопласираната и второпласира
ната екипа остварија пласман за град
ските натпреварувања. На овогодиш
ното општинско првенство во футсал
учествуваа сите осум основни училишта
на територијата на Општина Аеродром.
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СПОРТ

Спортскиот центар „Јане Сандански“ со нови содржини

МЕСТО ЗА ТЕЛЕСЕН И ДУХОВЕН ХЕДОНИЗАМ

Новиот спортски центар
„Јане Сандански“, покрај тренин
зите и официјалните натпревари
на КК „МЗТ Скопје – Аеродром“ и
РК „Вардар“, од неодамна почна
да нуди соодветни услови за фит
нес-тренинзи, пилатес, аер обик,
ритмичка гимнастика и балет (за
деца), како и „тотал боди ворка
ут“ за граѓаните од сите возрасти,
кои водат грижа за сопствениот
физички изглед, но и за подобро
расположение и поголема само
доверба.
Како што велат во Спортски
от центар, ова место за телесен и
духовен хедонизам, нуди соод
ветни услови за различни видови
тренинзи во хармонично уреден
простор со задоволувачки хиги
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енски стандарди, со најсовремени со интересни содржини, анимации
справи и реквизити и квалитетна соодветни за детската возраст,
услуга од високо професионални детско катче со спортски дел,
тренери и инструктори.
трамбулина, базен со топчиња и
Освен рекреативниот цен постојан надзор од воспитувачки.
тар, во СЦ „Јане Сандански“ е от Работното време е секој ден од
ворена и забавна игротека „Бајка“ 09:00 до 23:00 часот.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СПОРТ

„БЕКО“ ЗАСТАНА ЗАД МЛАДИНСКАТА ШКОЛА
НА МЗТ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
спортот во различни гранки, како кошар
ка и фудбал.
„Беко“ помогна во спојувањето на
милиони кошаркарски фанови за време
на спонзорството на Европското првен
ство - ФИБА Еур обаскет во 2013 година
во Словенија, како и на ФИБА Светското
првенство во кошарка, кое се одржа во
Шпанија во септември 2014 година.
Инаку, „Беко“ е присутен во Маке
донија преку генералниот увозник и дис
трибутер „Нептун“.
„Беко“ стана главен спонзор на една од најо
милените младински кошаркарски школи во Маке
донија МЗТ Скопје - Аеродром и реши да биде нивен
постојан поддржувач на патот кон успехот, верувај
ќи во паметните генерации и во моќта на спортот да
направи разлика.
Големата страст на „Беко“ за спортот доаѓа од
вербата во ревитализациската моќ на спортот да го
подобри животот, па затоа активно го поддржува

АЕРОДРОМКАТА КРИСТИНА
ОСВОИ ПРВО МЕСТО НА
МЕЃУНАРОДНИОТ
ЏУДО-ТУРНИР
Кристина Јазаџиќ, жителка на Општина Аеродром, ос
вои прво место на Петтиот меѓународен џудо-турнир „Миоки
опен 2014“ – „Меморијал Панче Момировски“, кој се одржа на
1.11.2014 година во Спортската сала „Борис Трајковски“. Во
конкуренција од над 400 натпреварувачи од регионот, Кристи
на го освои првото место во сениорска конкуренција во кате
горијата до 52 килограми.
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ПИСМА
СЛОЖНИ БРАЌА, КУЌА ГРАДАТ!
Со ова писмо би сакал да го споделам задоволството
со другите жители на Општина Аеродром, кое ние,
станарите од зградата со адреса на булевар „Видое
Смилевски Бато“ бр. 61, влез 2, во текот на декември
го доживеавме. Имено, ние дел од станарите сложно
се договоривме дека е потребно да изградиме лифт
во нашиот влез во вредност од околу 20.000 евра. И,
тоа стана реалност. Затоа, би сакал да им порачам и
на другите Заедници на сопственици, дека доколку
сакаат нешто да реализираат во нивните згради, тоа
е можно доколку се сложни и меѓусебно се договорат за реализација на она што е потребно во нивните
згради.
Ч.А.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ГОСПОЃИЦА КАТЕ ЗА
АЖУРНОСТА
Почитувани,
Сакам да ве замолам овој текст да дојде до одговорните што
се грижат за хигиената на патеките и зеленилото во Општина
Аеродром. Сакам да ве замолам да им помогнете на малите
дечиња, кои наутро брзаат кон училиштето „Ѓорѓија Пулевски“, одејќи покрај патеката до оградата на школото од северната страна. Сите патеки се беспрекорно чисти па и од тревниците се собираат лисјата, освен од оваа патека, која е запоставена, преполна со лисја и вода. Децата се лизгаат, паѓаат на
мокрите листови, немаат избор, брзаат и газат во водата и
така мокри одат во училиште. Би молел од името на повеќе
родители, сезонските работници барем на три недели еднаш
да поминуваат по оваа патека. Околната трева заедно со
земјата во годините наназад се подигна над бетонската
патека, па не дозволува водата при врнење да истекува и се
прават мали вирови, а децата немаат избор кога веќе наближиле до школото и мораат да газат по тоа што им е на располагање.
Поздрав, П.К.
Почитувани,
Ви благодариме за убавите зборови, но и за укажувањето на
проблемот, за чие санирање екипи на Општината веднаш
излегоа на терен. Оваа патека извесно време не можеше да се
чисти, бидејќи во нејзината непосредна околина се изведуваше автоматски систем за наводнување. Сега работите се
завршени и може да се расчисти теренот. Ви благодариме на
трпението.
Со почит, Општина Аеродром
Почитувани, благодарам на пренесената порака до госпоѓицата Кате, која е одговорна за одржување на хигиената во овој
дел на Општината и која ажурно пред дождот ја заврши
работата, не одвојувајќи се од луѓето додека не ја завршија
работата.
Поздрав П.К.
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НОВОПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА ЌЕ СЕ
АСФАЛТИРА ШТОМ СЕ ИСУШИ
ПОДЛОГАТА
Почитувани,
ако може информација кога ќе биде коне
чно
финиширана
со
асфалтирање
улицата
„Новопроектирана“ бр.1, во Реонски
центар
„Аеродром“ или Лисиче, не знам како точн
о се
води улицата што излегува на „Црнориз
Храбар“. Веќе подолг период се работи на ец
половина веќе е асфалтирана, тротоари неа,
те се
скоро завршени, тампонирана е, а веќе неко
лку
дена нема никакви активности.
Ви благодарам однапред. Е.М.
Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност
обративте до Општина Аеродром и што се
информираме дека асфалтирањето ќе продда Ве
набрзо, односно веднаш штом тоа олжи
дозволат временските услови (потребно е ќе го
да се засуши подлогата). Доколку малку
дополнителни прашана, Ве замолуваме имате
обратите до Одделението за комунални да се
работи
или да ги контактирате на следниов телефонс
ки
број: 2401-533.
Со почит, Општина Аеродром

ОТКУП НА ДВОРНО МЕСТО ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
Почитувани,
Ве молиме за појаснување:
Која е постапката за откуп на дворно место за
сопственици на станови во станбена зграда? Дали може
индивидуално, секој посебно, да си откупи дел од
дворно место, или е потребно колективно? Во зградата
има станови со различни квадратури, а исто така и
деловни простории, како и заеднички простории.
Документација за зградата не поседуваме, бидејќи
изведувач бил ГП „Техника“, која веќе не постои. Дали
постои можност и каде можеме да ја снабдиме оваа
документација?
Граѓани од булевар „АСНОМ“
Почитувани,
Постапката за откуп на дворно место се води во
Министерството за финансии, поточно во подрачната
единица за имот и имотно-правни работи, која, пак, е
сместена во просториите на Општината Кисела Вода, а е
задолжена и за Општина Аеродром.
Со почит,
Општина Аеродром

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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

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
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

јануари - февруари 2015 година| број 62

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 објекти . 2401 528
Урбанизам . ............................................ 2401 529
Урбанистички планови ........................ 2401 529
Осветлување . ........................................ 2401 533
Комунално одделение ......................... 2401 532
Комунална инспекција ........................ 2401 521
Градежна инспекција . ........................ 2401 521
Инспекција за домување .................... 2401 521
Финансии . .............................................. 2401 513
Буџет ....................................................... 2401 536
Сметководство ...................................... 2401 535
Даноци, такси и други приходи . ........ 2401 553
Данок на имот ....................................... 2401 553
Јавни набавки ....................................... 2401 548
Образование и култура ....................... 2401 517
Информатика ......................................... 2401 518
Социјална заштита ............................... 2401 518
Архива урбанизам ................................ 2401 525
Совет на Општина Аеродром............... 2401 512

Јавно осветлување

ЕВН........................................................... 3205 000
„Елтра“..................................................... 2763 838

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и
канализација“ . ................... 2443 129, 2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“...................... 2464 272
JП „Комунална
хигиена“ . ....................... 3216 644, 075/506 090
Оџачарски услуги ................................. 2440 293

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100
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