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Оп шти на А е род ром постави 
на леп ни ци со таб ли ца та за мно же ње 
на ска ли ла та во основните у чи лиш та 
на неј зи на та те ри то ри ја.

 Целта на о ва а ак тив ност е 
у че ни ци те на ин те ре сен и сли ко вен 
на чин да у чат низ за ба ва и до де ка се 
на од мор .

 Пре ку о вој нов кре а ти вен 
на чин Оп шти на та има за цел да при-
до не се во по доб ру ва ње на вос пит-
но-об ра зов ни от про цес.

Оп штин ски от вес ник „А Е РОД РОМ“ из ле гу ва ка ко дво ме сеч ник во 30.000 при ме ро ци и се дос та ву ва на 
вра та та на се ко е се меј ство во Оп шти на А е род ром, ка ко и до си те ду ќа ни, про дав ни ци, фри зер ни ци, ка фу ли ња, 
фир ми и дру ги ин сти ту ци и на неј зи на та те ри то ри ја. Се пак, по не ко гаш се слу чу ва во Ре дак ци ја та да стиг нат 
поп ла ки од гра ѓа ни де ка од не как ви при чи ни не до би ле вес ник. 

 До кол ку во Ва ши от влез, стан, ку ќа или фир ма се слу чи да не ма вес ник, Ве по ка ну ва ме да се ја ви те 
на те ле фон ски от број 2401 516 во Ре дак ци ја та и да ја ка же те ад ре са та, по што вед наш ќе Ви би де дос та вен 
при ме рок.

 
 Со по чит,
 Оп шти на А е род ром

ТАБЛИЦА ЗА МНОЖЕЊЕ НА СКАЛИТЕ НА 
УЧИЛИШТАТА

ПОБАРАЈТЕ ГО ВЕСНИКОТ „АЕРОДРОМ“ 
ПРЕКУ ТЕЛЕФОН!
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АКТИВНОСТИ

ПРЕЗЕНТИРАНИ НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА 
      2015 ГОДИНА
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Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, на 2.1.2015 го ди на ги пре зен ти-
ра ше нај зна чај ни те про ек ти на Оп шти на А е род-
ром за 2015 го ди на.

Во 2015 го ди на, ре че гра до на чал ни кот Ко-
нев ски, пла ни ра ме да гра ди ме и да соз да ва ме 
што е мож но по ве ќе за жи те ли те на А е род ром:

1. Из град ба на нов пар к спро ти „Мај чин 
дом“

2. Из град ба на ко му нал на ин фрас трук ту ра 
на у ли ца та „А нас тас Мит рев 3“ во Ми чу рин

3. Из град ба на ин фрас трук ту ра во на сел ба-
та Стар А е род ром

4. Из град ба на но ва прис тап на у ли ца кон 
ло ка ли те тот „Ин дус трис ка зо на“

5. До из град ба на фе кал на та ка на ли за ци ја 
во Гор но и Дол но Ли си че

6. Из град ба на ат мос фер ска ка на ли за ци ја 
во Гор но Ли си че

7. Об но ва на у ли ци во Гор но и Дол но Ли-
си че

8. Об но ва на у ли ци те „То дор Чан гов“ и 
„Гор но Ли си че“ во со ра бот ка со Свет ска бан ка и 
А ген ци ја за др жав ни па тиш та

9. Ос вет лу ва ње пар ки ра лиш та во на сел ба-
та Ја не Сан дан ски

10. Из град ба на сис тем за ав то мат ско на-
вод ну ва ње на зе ле ни ло то во на сел ба та „13 Но-
ем ври“

11. Из ра бот ка на нов план за ло ка лен е ко-
ном ски раз вој (ЛЕР)

12. Про ек ти за по доб ру ва ње на ус ло ви те за 
об ра зо ва ни е и спор т

13. Из град ба на но ви пе шач ки па те ки и 
тро то а ри

14. До из град ба на сер вис на та у ли ца пок рај 
бу ле ва рот „АС НОМ“

АКТИВНОСТИ

ПРЕЗЕНТИРАНИ НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА 
      2015 ГОДИНА
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АКТИВНОСТИ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВ ПАРК ПОКРАЈ КЕЈОТ НА ВАРДАР
Во соработка со Град Скопје
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Гра до на чал ни ци те на Град Скоп је и 
на Оп шти на А е род ром, Ко це Тра ја нов ски и 
И ви ца Ко нев ски на 3.2.2015 го ди на, на за-
ед нич ка прес-кон фе рен ци ја о фи ци јал но го 
оз на чи ја по че то кот на из град ба на нов пар к 
пок рај бу ле ва рот „Фев ру ар ски по ход“, по-
точ но кај пос лед на та ав то бус ка ста ни ца број 
5 пок рај ке јот на ре ка та Вар дар .

Но ви от пар к што ќе го гра ди јав но то 
прет при ја ти е „Пар ко ви и зе ле ни ло“ во со ра-
бот ка со Град Скоп је и Оп шти на А е род ром, 
ќе се прос ти ра на повр ши на од 9 хек та ри 
и ќе содр жи пе шач ки па те ки, лет ни ков ци, 
чеш ми, клу пи, кор пи за от па до ци, жар ди-
ни е ри и дру га ур ба на оп ре ма, по ве ќе на мен-
ско спор тско иг ра лиш те, дет ски иг ра лиш та 
и се раз би ра, мно гу зе ле ни ло. Во пар кот се 
пла ни ра да се на са дат по ве ќе ви до ви зим-
зе ле ни и лис то пад ни дрв ја, нис кос теб лес ти 
рас те ни ја, тре ва и цве ќе.

„Со хор ти кул тур но и пар тер но у ре-
ду ва ње на о вој прос тор ќе се соз да де уш те 
ед но при јат но кат че за прес тој во Оп шти на 

А е род ром, во кое, у бе ден сум, си те ге не ра-
ци и ќе си нај дат свој прос тор “, ре че на прес-
кон фе рен ци ја та гра до на чал ни кот Ко нев ски.

На тој на чин, до да де тој, ло ка ли те тот 
на кој што ќе би де из гра ден пар кот од за-
пуш тен прос тор ќе се прет во ри во зе лен и 
мо де рен по јас, ка ков што ес тет ски му при-
ле га на ед но ур ба но крај бреж је пок рај ре-
ка та Вар дар .  

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски, пак, 
ре че де ка со из град ба та на о вој пар к ќе се 
при до не се во по доб ру ва ње то на жи вот на та 
сре ди на во Оп шти на А е род ром.

Вред нос та на о ва а ин вес ти ци ја ќе 
биде о ко лу 16 ми ли о ни де на ри. Со о вој про-
ект про дол жу ва тра ди ци ја та на у нап ре ду-
ва ње и заш ти та на жи вот на та сре ди на и на 
гра де ње пар ко ви во но воп ро ек ти ра ни зо ни 
во А е род ром, ка ко ка рак те рис тич но о бе-
леж је, по кое ста на поз на та и пре поз нат ли-
ва оп шти на та, во ко ја пос лед ни ве не кол ку 
го ди ни се из гра де ни о ко лу 100.000 квад-
рат ни мет ри но ва зе ле на повр ши на.

АКТИВНОСТИ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВ ПАРК ПОКРАЈ КЕЈОТ НА ВАРДАР
Во соработка со Град Скопје
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АКТИВНОСТИ

НОВ ПАРК СПРОТИ „МАЈЧИН ДОМ“
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Гра до на чал ни кот на Оп шти на 
А е род ром на по че то кот на го ди на ва 
на ја ви из град ба на нов пар к спро ти 
„Мај чин дом“, по точ но прос то рот на 
а го лот ме ѓу у ли ца та „Вас ко Ка ран-

ге лев ски“ и бу ле ва рот „Ја не Сан-
дан ски“. Но ви от пар к ќе се гра ди на 
повр ши на од 2.319 квад рат ни мет ри 
и ќе содр жи пе шач ки па те ки, во-
де ни повр ши ни, е зе ро со фон та ни и 

во до па ди, ре ка и дет ско иг ра лиш те. 
Пос тој ни те дрв ја на таа ло ка ци ја ќе 
се задр жат и пар кот ќе се збо га ти со 
но во зе ле ни ло сос та ве но од нис кос-
теб лес ти рас те ни ја и цве ќе.

АКТИВНОСТИ

НОВ ПАРК СПРОТИ „МАЈЧИН ДОМ“
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром во сво-
ја та прог ра ма за те ков на ва го ди на 
има пред ви де но ре кон струк ци ја 
на у ли ца та „Ру ди Ча ја вец“ и неј-
зи ни те кра ци ме ѓу но ви те згра ди 
во на сел ба та Стар А е род ром, ка ко 
и из град ба на це лос на ко му нал на 
ин фрас трук ту ра во о вој дел од оп-
шти на та. 

Ста ну ва збор за про ект кој 
оп фа ќа из град ба на но ва фе кал-
на и ат мос фер ска ка на ли за ци ја, 
во до вод на мре жа, ка ко и це лос-
но ново ас фал ти ра ње и из град ба 
на тро то а ри и пар ки ра лиш та на и 
пок рај у ли ца та. На о ва а ло ка ци ја 
е пред ви де на и из град ба на но ви 
ли ни и за јав но ос вет лу ва ње, та ка 
што се о че ку ва о вој дел од на сел-

ба та да до би е це лос но нов и по ур-
бан лик.

Со из град ба та на ко му нал-
на та ин фрас трук ту ра во о ва а на-
сел ба, Оп шти на А е род ром про дол-
жу ва со пред ви де на та ди на ми ка 
да ја по доб ру ва сос тој ба та на пос-
тој ни те у ли ци, ка ко и из град ба на 
но ви у ли ци на неј зи на те ри то ри ја.

ЌЕ СЕ РЕКОНСТРУИРА УЛИЦАТА 
„РУДИ ЧАЈАВЕЦ“
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Оп шти на А е род ром во сво-
ја та прог ра ма има пред ви де но из-
град ба на ко му нал на ин фрас трук-
ту ра на у ли ца А нас тас Мит рев 3 во 
на сел ба та Ми чу рин. 

Ста ну ва збор за про ект кој 
оп фа ќа из град ба на но ва у ли ца 
што ќе ги повр зу ва у ли ци те „Ве ни-

ја мин Ма чу ков ски“ и „Пе тар А цев“, 
со вкуп на дол жи на од о ко лу 200 
мет ри и 6 мет ри ши ро чи на, сог лас-
но Де тал ни от ур ба нис тич ки план, 
ка ко и из вед ба на тро то а ри со ши-
ро чи на од по 1,5 ме тар од две те 
стра ни на у ли ца та.

Со из град ба та на ко му нал-

на та ин фрас трук ту ра во о ва а на-
сел ба, Оп шти на А е род ром про дол-
жу ва со пред ви де на та ди на ми ка 
да ја по доб ру ва сос тој ба та на пос-
тој ни те у ли ци, ка ко и из град ба на 
но ви у ли ци на неј зи на те ри то ри ја.

АКТИВНОСТИ

ЌЕ СЕ ГРАДИ НОВА УЛИЦА ВО 
МИЧУРИН 
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АКТИВНОСТИ

Зим ска та служ ба на Оп шти на А е род ром вед наш 
от ка ко поч на да па ѓа пр ви от снег го ди на ва, из ле зе на 
те рен и неп ре ки на то ги рас чис ту ва ше пар кинг-у ли ци-
те и па те ки те, кои се под над леж ност на оп шти на та.

У ли ци те кон ти ну и ра но се рас чис ту ва а со две те 
но ви во зи ла за зим ско одр жу ва ње у ли ци, кои Оп шти-
на та ги на ба ви не о дам на и уш те пр ви от ден беа фр ле ни 

о ко лу 30 то ни сол. Во ни ту е ден мо мент не се доз во ли 
да има зас тој или проб ле ми со со об ра ќа јот на у ли ци те 
во оп шти на та. 

Ис то та ка, беа ан га жи ра ни и се зон ски те ра бот-
ни ци да ги рас чис ту ва ат при о ди те о ко лу гра дин ки те и 
у чи лиш та та, а се ин тер ве ни ра ше и на ав то бус ки те пос-
тој ки.

На 6.1.2015 го ди на, гру па 
де чи ња од Оп шти на А е род ром во 
ут рин ски те ча со ви ја по се ти ја Оп-
шти на та и пе е ја ко ле дар ски пес ни. 
Мла ди те бад ни ка ри ја ис пе а ја пес-
на та „Веч ни от бог се ра ѓа“ и на тој 
на чин го на ја ви ја Хрис то во то ра ѓа-
ње и Бо жик.

 Оп шти на А е род ром во чест 
на праз ну ва ње то на Бад ник и Бо-
жик им по де ли при год ни па кет чи-
ња на мла ди те бад ни ка ри.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГИ СЕФТОСА 
ВОЗИЛАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ СНЕГ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЈА ПОСЕТИЈА КОЛЕДАРИ
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АКТИВНОСТИ

 Оп шти на А е род ром до не се Од-
лу ка за до де лу ва ње фи нан сис ка по мош 
за са ни ра ње на пос ле ди ци те од е ле мен-
тар ни те не по го ди и поп ла ви те што за фа-
ти ја по го лем број под рач ја во Ма ке до ни-
ја.

 Со цел да из ле зе во прес рет на 
нас тра да но то на се ле ни е, Оп шти на А е-
род ром од сво јот Бу џет из дво и фи нан-
сис ка по мош во ви си на од 1.000.000 де-
на ри, кои се спро ве до а со пос ред ство на 
Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

 Во те кот на ме сец фев ру а ри во ООУ 
„А лек сан дар Ма ке дон ски“ се ор га ни зи ра ше 
ху ма ни тар на ак ци ја за со би ра ње чис та во да и 
сред ства за хи ги е на, на ме не ти за поп ла ве ни-
те под рач ја низ Ма ке до ни ја.

 Соб ра ни те сред ства во со ра бот ка со 
Цр ве ни от крст се до ни ра а на пот реб ни те мес-
та. 

 Уш те ед наш си те за ед но по ка жав ме 
де ка ху ма нос та е ед на го ле ма о со би на ко ја 
сите ние ја по се ду ва ме!

Гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ во те кот на фев ру а ри про-
дол жи со ре а ли зи а ци ја на ху ма ни тар но-е ду ка тив ни от 
про ект „Од де те за де те“ при Ми нис тер ство то за труд и со-
ци јал на по ли ти ка, во кој де ца та до ни ра а во да и хи ги ен ски 
про из во ди, на ме не ти за поп ла ве ни те се меј ства низ Ма ке-
до ни ја.

Со вак ви те ак ци и де ца та уш те од нај ма ла воз раст 
у чат за со ли дар нос та и ху ма нос та, за важ нос та на при ја-
тел ство то, за по ма га ње то и по чи ту ва ње то на дру ги те.

АЕРОДРОМ ДОНИРА МИЛИОН ДЕНАРИ ЗА 
ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ВО ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“

И „БУБАМАРИТЕ“ ДОНИРАА
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром во на ред ни от пе ри од ќе 
из гра ди но во јав но ос вет лу ва ње на ло ка ли тет Гор но 
Ли си че УЕ А, ме ѓу згра ди те на ул. 8, 11, 12 и 13.

Ста ну ва збор за про ект, кој оп фа ќа из град ба 
на јав но ос вет лу ва ње во вкуп на дол жи на од о ко лу 
700 мет ри, при што ќе се пос та ват о ко лу 25 све тил-
ки ме ѓу но ви те згра ди кај пос лед на та ста ни ца на ав-
то бус ки те ли ни и со број 5 и 15.

Оп шти на А е род ром и го ди на ва ќе про дол жи да 
пос та ву ва заш тит ни ог ра ди пок рај тро то а ри те, ве ло-
си пед ски те и пе шач ки те па те ки и на дру ги мес та ка де 
што ќе би де пот реб но да се о без бе ди неп ре че но дви-
же ње на пе ша ци те и на ве ло си пе ди те.

За таа цел ќе се на ба ват 1.300 ме тал ни 
столпчи ња ви со ки 60 сан ти мет ри, как ви што беа пос-
та ву ва ни и во прет ход ни от пе ри од на те ри то ри ја та на 
оп шти на та.

Оп шти на А е род ром извр ши за-
ме на на ста ри те и ош те те ни плоч ки со 
но ви на па те ки те ме ѓу згра ди те зад ТЦ 
„Ка пи тол“, ко иш то им за да ва а проб ле-
ми на гра ѓа ни те по ра ди вдлаб на ти ни и 
на соб ра на во да од дож до ви те.

НОВИ ЛИНИИ
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

НОВИ ЗАШТИТНИ ОГРАДИ 
ПОКРАЈ ТРОТОАРИТЕ

ФОТО-ВЕСТ
СЕ ЗАМЕНИЈА 

СТАРИТЕ ПЛОЧКИ 
СО НОВИ
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром нас ко ро 
ќе извр ши ре кон струк ци ја и об но ва 
на сис те мот за на вод ну ва ње во на-
сел ба та 13 Но ем ври.

Ста ну ва збор за из-
град ба на ав то мат ски сис-
тем за на вод ну ва ње на зе-
ле ни ло то во пар кот зад ТЦ 
„Три би се ри“ на повр ши на 
од 26.000 квад рат ни мет ри. 
Сис те мот за на вод ну ва ње 
ќе содр жи 340 ав то мат ски 
е лек трон ски прс кал ки што 

ќе би дат рас по ре де ни на јав но то 
зе ле ни ло во о вој дел од Оп шти на та. 
Прс кал ки те ќе се ште лу ва ат да се 

по ле ва тре ва та во од ре де ни вре мен-
ски ин тер ва ли во те кот на де нот и на 
тој на чин зе ле ни ло то пос то ја но ќе се 
одр жу ва све жо.

Ав то мат ски те прс кал ки ќе 
цр пат во да од пос тој ни те бу на ри за 
на вод ну ва ње, та ка што ќе се ко рис-
ти ис клу чи во тех нич ка во да и на тој 
на чин ќе се ште ди ска по це на та во да 
за пи е ње, а тре ва та по ве ќе не ма да 
се на вод ну ва рач но со цре ва ка ко до 
се га.

Оп шти на А е род ром об ја ви 
тен дер за на бав ка на у чи лиш на об-
ле ка за у че ни ци те од ос нов ни те 
у чи лиш та на неј зи на та те ри то ри ја. 
Со тоа про дол жу ва тра ди ци ја та што 
поч на ми на та та у чеб на го ди на у че-
ни ци те од си те ос нов ни у чи лиш та во 
Оп шти на А е род ром да но сат у чи лиш-
на об ле ка.

Цел та на о вој про ект, кој на-
и де на о доб ру ва ње и при фа ќа ње не 
са мо кај у че ни ци те, ту ку и кај ро ди-
те ли те, е си те у че ни ци да би дат об ле-
че ни во ис та об ле ка и да се на вик нат 
на со од ве тен ко декс на об ле ку ва ње 
и на тој на чин ос нов ни те у чи лиш та 
да ги дос тиг нат стан дар ди те на у чи-
лиш та та од ев роп ски те мет ро по ли. 

У чи лиш на та об ле ка ќе би де ис
та ка ко и до се га и ќе се сос то и од 
си ви пан та ло ни, бе ла блу за со крат-
ки и со дол ги ра ка ви и те гет е ле ци со 
ам блем, на кој е из ве зе но ло го то на 

Оп шти на А е род ром и и ме то на у чи-
лиш те то.

Де вој чи ња та ќе и ма ат мож-
ност да од бе рат здол ниш те или пан-
та ло ни. Тро шо ци те за о ко лу 6.000 
у чи лиш ни ком пле ти пов тор но, ка ко 
и ми на та та го ди на, ќе ги пок ри е Оп-
шти на А е род ром.

Ис кус тво то по ка жа де ка со 
во ве ду ва ње то на у чи лиш на та об ле ка 
се пос тиг ну ва чув ство на ед нак вост 
ме ѓу де ца та, без по дел би и раз ли ки 
ме ѓу нив во на чи нот на об ле ку ва ње, 
а од дру га стра на, пак, на ро ди те ли те 
им се на ма ли ја тро шо ци те за ку пу-
ва ње гар де ро ба, ко ја не ко и ро ди те-
ли не мо жат да си ја доз во лат.

Оп шти на А е род ром и го ди на ва ќе про дол жи да пос та ву ва 
ур ба на оп ре ма на раз лич ни ло ка ци и на це ла та неј зи на те ри то ри ја.

 За таа цел ќе се на ба ват 50 клу пи и 100 кор пи за от па до ци, 
как ви што беа пос та ву ва ни и во прет ход ни от пе ри од.

НОВ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ ВО НАСЕЛБАТА 13 НОЕМВРИ 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЌЕ ОБЕЗБЕДИ НОВА УЧИЛИШНА 
ОБЛЕКА И ЗА НАРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

НОВА УРБАНА ОПРЕМА ВО 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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ЗА ДОЛ ЖИ ТЕЛ НО! 

ПОК РАЈ ФО ТОГ РА ФИ ЈА ТА, ТРЕ БА ДА СЕ НА ВЕ ДЕ 
НАС ЛО ВОТ, ЛО КА ЦИ ЈА ТА И И МЕ ТО НА АВ ТО РОТ.

"
Снег"  - Маја

"
Зимска идила" -Антонио Јанески

"
Ново Лисиче" - Златко Димитров

Дра ги чи та те ли,  Оп шти на 
А е род ром од не о дам на Ви ну ди 
мож ност на о ви е стра ни ци од 
вес ни кот да го по ка же те сво јот 
кре а ти вен дух прет во рен во Ва ши 
фо тог ра фи и. Ток му о вој прос тор 
од вес ни кот е пос ве тен на си те 
тие што са ка ат и у ме ат да фо тог-
ра фи ра ат или, пак, по се ду ва ат 
прек рас ни фо тог ра фи и. При фат-
ли ви се фо тог ра фи и те со кои ќе ја 
прет ста ви те Оп шти на А е род ром, 
при ро да, пеј за жи, фо тог ра фи и од 
Вас сли ка ни во неа, од Ва ши те 
нај слат ки, на јот ка че ни и нај среќ-
ни деца, ми ле ни чи ња, о ни е кои Ви 
ја сме ат ду ша та, ед нос тав но, сè 
што мис ли те де ка е ин те рес но и 
зас лу жу ва мес то во о вој вес ник. 

Ста ри те фо тог ра фи и од Оп-
шти на  А е род ром ќе би дат об ја-
ве ни  со по себ но за до вол ство!    
Фо тог ра фи и те мо же те да ги ис-
пра ќа те  на е лек трон ска та ад ре са 
на вес ни кот:  

ves nik@a e rod rom.gov.mk
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"
Кокичиња" - Ксенија Тодорова

"
На кеј" - Спале

"
Врапче" - Вера Лазарова

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

"
Детска радост" - Маја Кокароска
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ОБРАЗОВАНИЕ

На 5.2.2015 го ди на во ЈДГО А „Ср нич ка“ се одр жа при-
год на ма ни фес та ци ја за про мо ви ра ње на до маш ни те ор ган-
ски про из во ди, ка ко дел од ак тив нос ти те на Ми нис тер ство то 
за зем јо дел ство, шу мар ство и  во дос то пан ство на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

Цел та на ма ни фес та ци ја та е да се а ни ми ра нај мла да-
та по пу ла ци ја за уш те од нај ма ла воз раст да се за поз на е со 
вку сот и при до бив ки те од кон су ми ра ње то здра ва хра на од 
до маш но ор ган ско про из вод ство и таа да ста не дел од се кој-
днев на та ис хра на на де ца та.

На 4.2.2015 го ди на прет став-
ни ци на ин клу зив ни от тим од ООУ 
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ при сус тву ва а 
на пре зен та ци ја за при ме на на а сис-
тив на тех но ло ги ја за у че ни ци те со 
по себ ни об ра зов ни пот ре би.

Во рам ки на ме ѓу оп штин ска-
та со ра бот ка ме ѓу две те у чи лиш та, 

ин клу зив ни от тим на ООУ „Јан А мос 
Ко мен ски“ му до де ли ком плет од 
а сис тив ни у ре ди за ко рис те ње на 
ООУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“, кои ќе им 
по мог нат на у че ни ци те со по себ ни 
пот ре би за по ус пеш но и побр зо сов-
ла ду ва ње на нас тав ни те содр жи ни.

Ев ро ви зис ки от прет став ник Да ни ел Кај ма кос ки 
не о дам на бе ше во по се та и за ед нич ко дру же ње со де-
чи ња та од гра дин ка та „Ср нич ка“, об јект „Бам би“.

Де ца та од сред ни те и го ле ми те вос пит ни гру пи 
од ЈДГО А „Ср нич ка“, об јект „Бам би“ и ма а мож ност да се 
дру жат со сво јот о ми лен пе јач, кој со сво е то при сус тво 
при до не се да се за ба ву ва ат и да се чув ству ва ат среќ-
ни, а Кај ма кос ки за крат ко вре ме ус пе а прос то ри и те во 
гра дин ка та да ги ис пол ни со мно гу е мо ци и и да ги стоп-
ли ма ли те дет ски ср ца.

Во прос то ри и те на ЈУДГ „Бу ба Ма ра“, об јект 
„Сон це“, не о дам на бе ше от во ре но пр во то Со ве ту ва-
лиш те за де ца и ро ди те ли „Мал свет, го ле ми ср ца“.

Ак тив нос ти те пред ви де ни во рам ки на ова 
со ве ту ва лиш те и ма ат за цел да од го во рат на пот-
ре би те на се меј ство то и де ца та кои прес то ју ва ат 
во гра дин ка та, ка ко и гра де ње на ка па ци те ти те на 
вос пит но-згри жу вач ки от пер со нал, ра ко вод ни от 
пер со нал, ро ди те ли те, ста ра те ли те и за ед ни ца та.

Ро ди те ли те ту ка мо жат да до би јат ин фор-
ма ци ја и со вет од раз лич ни об лас ти ка ко пси хо ло-
ги ја, ло го пе ди ја, пе да го ги ја и здрав ство. Во Со ве-
ту ва лиш те то ра бо ти мул ти дис цип ли на рен тим од 
де фек то лог-ло го пед, док тор по се меј на ме ди ци на, 
пси хо лог, со ци ја лен ра бот ник, пе да гог и вос пи ту-
вач. Со ве ту ва лиш те то ра бо ти се кој ден, од 12:00 до 
14:00 ча сот, а ед наш ме сеч но има и от во рен ден.

„СР НИЧ КИ ТЕ“ СЕ НА ВИК НУ ВА АТ НА ХРА НА ОД ОР ГАН СКО ПО ТЕК ЛО

Во ООУ „Браќа Миладиновци“
 ОПРЕМА СО ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ДРУЖЕА СО 
ДАНИЕЛ КАЈМАКОСКИ

ОТВОРЕНО СОВЕТУВАЛИШТЕ 
ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 

„МАЛ СВЕТ, ГОЛЕМИ СРЦА“ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Е ки па та на сред но то у чи лиш те 
„Вла до Та сев ски“ од Оп шти на А е род-
ром ос во и тре то мес то на фи нал на та 
ма ни фес та ци ја на квиз-нат пре ва ри-
те за скоп ски те сред ни у чи лиш та под 
нас лов „Зна еј ќи по ве ќе за Ев ро па и 
Ев роп ска та у ни ја зна е ме по ве ќе за 
нас“ во ор га ни за ци ја на Ев роп ско то 

дви же ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
(ЕДР М) што се одр жа на 10.1.2015 
го ди на во са ла та на Град Скоп је.

По бед ник на квиз-нат пре ва-
рот бе ше гим на зи ја та „Ѓор ѓи Ди мит-
ров“, до де ка вто ро то мес то го ос во и 
е ки па та на гим на зи ја та „Јо сип Броз 
Тито“, тре то мес то пок рај СУГС „Вла-

до Та сев ски“ ос во и и „Ко чо Ра цин“, 
а на четвр то мес то бе ше е ки па та на 
„Ар се ни Јов ков“.

И на ку, кви зот, кој Ев роп ско то 
дви же ње го ор га ни зи ра во со ра бот-
ка со Гра дот Скоп је и Фон да ци ја та 
„Кон рад А де на у ер “, има за цел да ги 
про ши ри зна е ња та на у че ни ци те од 
сред ни те у чи лиш та за ев ро ин тег ра-
тив ни те про це си во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, ка ко и зна е ња та за Ев роп-
ска та у ни ја.

Пре ку о вој про ект на ЕДР М 
се кре и ра прос тор за дру же ње и се 
раз ви ва ка па ци те тот за при фа ќа ње 
раз лич ни кул ту ри и раз лич ни прис-
та пи на у че ни ци те, кои по ка жа а о со-
бен ин те рес кон ев ро ин тег ра тив ни те 
про це си, но и го ле ма ком пе ти тив-
ност.

Гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ и 
три те ос нов ни у чи лиш та „Љу бен 
Ла пе“, „Бла же Ко нес ки“ и „Бра ќа 
Ми ла ди нов ци“ со до би ва ње на нај-
ви со ко то ни во на наг ра да - Зе ле но 
зна ме о фи ци јал но се прог ла се ни за 
еко-гра дин ка, од нос но еко-у чи лиш-
те за у чеб на та 2014/2015 го ди на.

Прог ра ма та за „Ин тег ра ци-
ја на е ко лош ка та е ду ка ци ја во ма-
ке дон ски от об ра зо вен сис тем“  ја 
спро ве ду ва Ми нис тер ство то за об-
ра зо ва ни е и на у ка во со ра бот ка со 
Швај цар ска та а ген ци ја за раз вој и 
со ра бот ка и Здру же ни е то за е ду ка-
ци ја, кон сал тинг и ко му ни ка ци ја ОХО. 

Цел та на о ва а прог ра ма е да 
се по диг не свес та за заш ти та на жи-

вот на та сре ди на кај де ца та од гра-
дин ки те и кај у че ни ци те од ос нов ни-
те и сред ни те у чи лиш та.

И на ку, ми на ти те го ди ни, гра-

дин ка та „Ср нич ка“, ОУ „Го це Дел чев“ 
и ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ до би ја зе ле-
но зна ме, до де ка ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев-
ски“ е на среб ре но ни во.

„Знаејќи повеќе за Европа и Европската унија знаеме повеќе за нас“

„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ ТРЕТО МЕСТО НА КВИЗОТ 

УЧИЛИШТАТА И ГРАДИНКИТЕ СЕ КИТАТ СО ЗЕЛЕНИ ЗНАМИЊА
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А рис то фа но ва та „Ли сис тра та“ 
на пи ша на во 411 го ди на пред на ша-
та ера, пов тор но „о жи ве а“ и тоа о вој 
пат на шти ци те на Те а та рот Ко ме ди ја 
во Скоп је. 

 Ли сис тра та е при каз на за 
една же на А ти њан ка, ко ја ќе се о би-
де да го нап ра ви, она што ни кој пред 
неа не сме ел да по мис ли, а ка мо 
ли да се о су ди да го спро ве де, а 
тоа е да ги со бе ре же ни те од раз-
лич ни те по ли си (гра до ви) од Гр-
ци ја на ед но мес то и со ед на цел 
– да се спро тив ста ви на вос пос та-
ве ни от по ре док (вла де е ње ис клу-
чи во на ма жи те и на вој на та) и да 
до не се мир. 

 Таа ус пе ва од сфе ра та 
на нај дла бо ка та при ват ност да 
ја из вле че ин ти ма та, од нос но да го 
у пот ре би сек сот ка ко о руж је кое ќе 
ѝ за да де у дар на пот ре ба та за кон ти-
ну и ра на вој на и на це ла та о ли гар хи-
ја, на неп ра вед нос та на сис те мот во 
кој мал ку ми на про фи ти ра ат на гр бот 

на си те. 
 Ли сис тра та мо же да би де 

про чи та на и са мо ка ко ло ша за мис-
ла за она што прет ста ву ва же на-
та ви де на низ приз ма на е ден маж, 
(А рис то фан е се пак маш ки пи са тел), 
а же ни те во це ли от текст се прет-
ста ве ни ка ко ле ко вер ни, про мис ку-

и тет ни, повр шни, но во ед но не сме е 
и не мо же да се пре ви ди и де ка Ли-
сис тра та ос вен што е са мо ва ка о пи-
ша на же на, да ле ку по важ но е што 
прет ста ву ва сли ка на раз бу де ни от 
на род (по ли сот) и не го ви от глас. 

Од лич на та по дел ба на у ло ги те 
во ко ја ос вен из вон ред на глу ма ќе 
чу е ме и пе е ње, ќе ви ди ме и иг ра ње, 
кос ти ми те на Е ле на Лу ка, кои  совр-
ше но ја на до пол ну ва ат сли ка та, сце-
ног ра фи ја та на Е мил Пет ров - ви зу-
ел но чис та и пре циз на, му зи ка та на 
Ог нен А нас та сов ски, се кој по е ди не-

чен и си от за ед нич ки труд, пра ват 
прет ста ва вред на да се из гле да.

 Си те о ви е при чи ни 
за ед но со бри ли јан тно о диг ра на-
та у ло га на Је ле на Жу гиќ во ли кот 
на Ли сис тра та, ка ко и о ни е на Ни
на Де ан, Жак ли на Пет ров ска, Ед-
монд Со тир , Крис ти на Ла сов ска, 
Ва лен тин Кос та ди нов ски, Зо ри ца 
Ну ше ва, И ли ја И ли ос ки, Жар ко 
Ди мос ки и А та нас А та на сов ски се 

до вол на при чи на да се пог лед не ко-
ме ди ја та со у ни вер зал на вред ност, 
ко ја не прес та ну ва да го бу ди љу бо-
пит ство то на ре жи се ри те, во слу ча-
јов на На та ша Поп лав ска. 

СЕКСОТ КАКО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ВОЈНАТА
 „Лисистрата“

Комедијата  „Лисистрата“ е при каз на за ед на А ти њан ка, ко ја ќе ги со бе ре 
же ни те од раз лич ни те по ли си од Гр ци ја и за ед но ќе го у пот ре бат сек сот ка ко 

о руж је кое ќе ѝ за да де у дар на пот ре ба та за кон ти ну и ра на вој на

ТЕАТАР
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ЗАБАВА

ДОЖД
Разговараат Мујо и Хасо и Мујо 
вели:
- Дождов добро ќе и дојде на 
земјава. Сѐ ќе оживее!
- Не дај боже, вели Хасо.
- Зошто?
- Па, три жени имам погребано!

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

КОГА ЗНАЕШ НЕШТО

ТРЕБА ДА СИ СВЕСЕН 

ДЕКА ЗНАЕШ, 

А КОГА НЕ ЗНАЕШ 

ТРЕБА ДА СИ СВЕСЕН 

ДЕКА НЕ ГО ЗНАЕШ ТОА. 

ЕТЕ, ТОА СЕ НАРЕКУВА ЗНАЕЊЕ.         

       КОНФУЧИЕ

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ 
Пок рај кла сич ни те ѕид ни гра фи ти ка ко не из бе жен де кор 
во ур ба ни те сре ди ни, не ко и но ви деч ки поч на а да из ра-
бо ту ва ат и тро ди мен зи о нал ни гра фи ти. На сли ка та дес но 
е при ка жан уш те е ден при мер на тро ди мен зи о на лен гра-
фит из ра бо тен на тро то ар . Ин вен тив но, не ма што!

ЈАС ГО СИМНУВАМ ЏЕМПЕРОТ... ТАА ЈА СИМНУВА РОЛКАТА...
ЈАС ГИ СИМНУВАМ ПАНТАЛОНИТЕ... ТАА ГО СИМНУВА 
ЗДОЛНИШТЕТО...
ТАА ГИ СИМНУВА ХЕЛАНКИТЕ... ЈАС ГИ СИМНУВАМ ЧОРАПИТЕ...
НЕМО СЕ ГЛЕДАМЕ... ПОГЛЕДИТЕ ЗБОРУВААТ ПОВЕЌЕ ОД 
ЗБОРОВИТЕ...
ТАА ЈА СИМНУВА МАИЦАТА... ЈАС ГИ СИМНУВАМ ГАЌИТЕ...
ТАА ВИКА: „НЕМОЈ ГАЌИТЕ... СЀ УШТЕ НЕ СЕ ИСУШЕНИ...СИМНИ ГИ 
ЗАВЕСАТА И ПОСТЕЛНИНАТА...“
СЀ Е ПОЛЕСНО КОГА РАБОТИТЕ ЗАЕДНО...

ПОДОБРО 
ПЕТОК 13-ТИ, 

ОТКОЛКУ 
ПОНЕДЕЛНИК!
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ДО МАТ И МАС ЛИ НО ВО 
МАС ЛО: 

ЗБО ГУМ НА ПРОБ ЛЕ МИ ТЕ 
СО СР ЦЕ ТО

До ма тот е бо гат со ан ти ок-
си дан сот ли ко пен, за кој е до ка-
жа но де ка го на ма лу ва ри зи кот 
од кар ди о вас ку лар ни бо лес ти и од 
од ре де ни ви до ви рак. Ап сор пци ја-
та на ли ко пен се за си лу ва со здра-
ви мас ти, ка ко мас ли но во то мас ло, 

па о ва а ком би на ци ја е до бит на за 
си те о ни е кои и ма ат проб ле ми со 
ср це то. 

О ВЕС НА КА ША И ЈА БОЛ КА: 
ГО НА МА ЛУ ВА АТ ХО ЛЕС ТЕ РО ЛОТ

О вес на та ка ша содр жи бе-
та-глу кан, суп стан ца ко ја го на-
ма лу ва ни во то на хо лес те рол во 
крв та и вли ја е на исфр ла ње то на 
сло бод ни те ра ди ка ли од ор га низ-
мот. Ја бол ко то е бо га то со пек тин 

кој ја спре чу ва ап сор пци ја та на 
хо лес те ро лот во цре ва та и го пот-
тик ну ва не го во исфр ла ње од ор га-
низ мот. Ако во сад со о вес на каша 
из рен да те ја бол ко со ко ра, ќе го 
заш ти ти те ор га низ мот. Би би ло 
и де ал но да ја де те о вес на ка ша ба-
рем три па ти не дел но.

ЈО ГУР Т И ЛЕ НЕ НО СЕ МЕ: ГИ 
ЗАБР ЗУ ВА МР ЗЕ ЛИ ВИ ТЕ ЦРЕ ВА

Во сто ма кот жи ве ат по ве ќе 
од 400 ви до ви бак те ри и. Не ко и се 
ко рис ни, а не ко и не. Ко га ло ши те 
ќе ги над ми нат доб ри те, до а ѓа до 
преч ки во ва ре ње то, по ду е ност, 
под риг ну ва ње, бол ки... Јо гур тот е 
про би о тик кој го зго ле му ва ни во то 
на доб ри бак те ри и во те ло то, кои 
го ре гу ли ра ат ва ре ње то. И де а лен 
из бор за здрав сто мак е ле не но то 
се ме. Се ко е вто ро ут ро во ча ша јо-
гур т ста ве те две ла жич ки ле не но 
се ме и проб ле ми те со ва ре ње ќе 
ис чез нат.

ГРА ШОК И ПИ ПЕР ЧЕ: 
ГО БР КА АТ ХРО НИЧ НИ ОТ ЗА МОР

Ако сте пос то ја но у мор ни и 
не ма те е нер ги ја, то гаш во ис хра-
на та мо ра те да вне се те про дук ти 
бо га ти со же ле зо. За да мо же же-

ЗДРАВЈЕ

НАЈЗДРАВИ КОМБИНАЦИИ НА ПРОДУКТИ
Зош то ја бол ка та доб ро се ком би ни ра ат со о вес на ка ша? Што е тоа во мас ли но во то мас ло 
што ги за си лу ва ле ко ви ти те свој ства на до ма тот? Зош то гра шо кот тре ба да го ја де те со 
лу ти пи пер чи ња и зош то да пи е те мле ко зас ла де но со мед ко га не мо же те да зас пи е те? 
Е пи де ми о ло зи те твр дат де ка од ре де ни ком би на ци и на про дук ти мо жат да би дат по ле ко-
ви ти от кол ку ко га би ги ја де ле тие про дук ти по е ди неч но. О вој фе но мен на ком би на ци и, 
кои по ма га ат да се ре шат од ре де ни здрав стве ни теш ко ти и, е на ре чен си нер ги ја на хра-
на та
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ле зо то да се ап сор би ра, не оп ход но 
е да ја де те про дук ти, кои ќе му по-
мог нат на тоа же ле зо мак си мал но 
да се ис ко рис ти. За то а е важ но, со 
спа наќ, цр ве но ме со и гра шок, кои 
се вис тин ски из во ри на же ле зо, 
да ја де те и лу ти пи пер чи ња. Тие 
се бо га ти со ви та мин Ц, кој ди рек-
тно го вр зу ва же ле зо то со крв ни те 
зрн ца. И де ал на мер ка е днев но да 
и зе де те 200 гра ма гра шок и спа-
наќ, а три па ти не дел но по 250 гра-
ма цр ве но ме со и ед но пи пер че.

БРО КУ ЛИ И ЈАЈ ЦА: 
СО НИВ ПО ЛЕС НО СЕ МИ НУ ВА 

НИЗ КЛИ МАКС
Ако и ма те сил ни гр че ви се-

кој ме сец пред цик лу сот или ако 
мно гу теш ко го под не су ва те кли-
мак сот, не оп ход но е да го зго ле-
ми те вне су ва ње то на кал ци ум и 
ви та ми нот Д. Во те кот на не де ла та 
и зе де те ба рем ки лог рам бро ку ли, 
400 гра ма мор ска ри ба и три јај ца. 
До кол ку и ма те проб лем со зго ле-

ме ни мас но ти и во крв та, јај ца та 
за ме не те ги со ча ша мле ко со ми-
ни мум млеч на маст. 

МЛЕ КО И МЕД: 
ПО БЕ ДЕ ТЕ ЈА НЕ СО НИ ЦА ТА

Топ ло то мле ко содр жи 
трип то фан, а ми но ки се ли на со при-
род но се да тив но деј ство и кал ци-
ум, кои за ед но со дру ги те свој ства 
на ки се ли на та, му о воз мо жу ва да 
ми не низ ор га низ мот. До кол ку во 
топ ло то мле ко до да де те и ла жич-
ка мед, мир ни от сон е за га ран ти-
ран. 

ПОР ТО КАЛ И МОР КОВ: 
ЌЕ И МА ТЕ ПО ОС ТАР ВИД

Ман да ри ни те, пор то ка ли те и 
мор ко ви те се мно гу бо га ти со ви-

та мин А, кој е не оп хо ден за за чу-
ву ва ње на ви дот. Ос вен тоа, о ви е 
на мир ни ци содр жат ен зи ми кои 
о без бе ду ва ат до пол ни тел на ап-
сор пци ја на о вој ви та мин во ор га-
низ мот, па за то а на ва ле те на пор-
то ка ло во то о вош је вед наш штом 
за бе ле жи те де ка ви дот Ви сла бе е. 
И де ал на мер ка е 300 гра ма днев но 
од кој би ло од о ви е про дук ти.

БА ДЕ МИ И БА НА НИ: 
ЗА ДА НЕ ВЕ БО ЛИ ГЛА ВА

Маг не зи у мот кој што се на о-
ѓа во ба де ми те мо же да ја уб ла жи 
гла во бол ка та. Ис то та ка, ос вен ба-
де ми мо же те да ја де те ба на ни, су-
ше ни кај си и, ин тег ра лен о риз или 
ин дис ки о ре ви. И де ал на до за е 50 
гра ма днев но.

ЗДРАВЈЕ

НАЈЗДРАВИ КОМБИНАЦИИ НА ПРОДУКТИ
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КОЛУМНА

Жената е капка роса, 
пустински ветер што тив ко и мил-
но го га ли пе со кот, таа е неж на, 
мил на, топ ла и сил на, бла го дет и 
жи вот да ру ва. Же на та е цврс та 
кар па, о ној тврд о рев кој кол ку и 
да го при тис каш и уг не ту ваш не ма 
да по пуш ти пред на ле тот на те-
жина та. Же на та е из вор во да од 
ко ја се на по ју ва ат мла ди те ду ши, 
же на та е кни га со муд рос ти, ни-
ко гаш не до из ре че на и не до раз-
бра на. Же на та е веч на му за и ин-
спи ра ци ја на по е ти те, сли ка ри те, 
бо е ми те, веч на те ма на нив ни те 
по е ми и сли ки. Таа е о пе а на и о ве-
ко ве че на во мно гу бај ки, пес ни, 
сли ки, мно гу сти хо ви не нат пе а ни и 
мис ли не над ми на ти се ин спи ри ра-
ни од же на та, а од неј зи на та у бост, 
ит ри на, муд рост, ин три ган тност и 
бор бе ност о не му ва ле и нај го ле ми-
те вир ту о зи на сво јот за на ет.

Со по вод и со при чи на пи шу-
вам за же на та, во мар т, би деј ќи во 
о вој ме сец се од бе ле жу ва ме ѓу на-
род ни от ден на же на та, а за ме не 
жен ска та ка у за е пред сѐ и над сѐ 

. Де фи ни тив но тоа не ме оп рав-
ду ва зош то по ве ќе и по чес то не 
го во рам за же на та, за неј зи ни те 
пра ва, обвр ски, дол жнос ти, и а ко 
пи шу вај ќи за мај ка та во по ве ќе 
слу ча и сим бо лич но и суп тил но го-
во рам и за же на та, но во ова на ше 
се кој дне ви е кое го би ти су ва ме и 
во о ваа на ша  лабораторија и ма ме 
тол ку оп штес тве ни фе но ме ни кои 
се зна чај ни, а не до вол но про тол-
ку ва ни и ис тра же ни. Неј се, са кам 
ис кре но, суб јек тив но и об јек тив но, 
со чис та мис ла и раз мис ла, на уч-
но, со ци о лош ки, за миг фе ми нис-
тич ки, со до за на по зи ти вен на бој 
и пред сѐ  жен ски да про го во рам 
за у ло га та и ста ту сот на же на та 
де нес, во на ше то оп штес тво, за 
чес тву ва ње то и праз ну ва ње то на 
де нот на же на та и за пот ре ба та сѐ  
уш те да се ста ва ат на пи е дес тал 
мош не зна чај ни пра ша ња, пра ша-
ња та повр за ни со же на та де нес.

Во сов ре ме но то оп штес-
тво, вклу чу вај ќи го и ма ке дон ско-
то, има го лем нап ре док и не кол ку 
че ко ри нап ред во од нос на пра-

ва та, од го вор нос ти те и ста ту сот 
на же на та де нес, во од нос на де-
це ни и на на зад. Ком па ри рај ќи ги 
др жа ви те од Ев роп ска та у ни ја и 
Бал ка нот се во о чу ва ат од ре де ни 
раз ли ки, по себ но во пол за на по-
ли тич ки те и ра ко вод ни те фун кци и 
што ги за зе ма ат же ни те, но се пак 
по зи тив ни от при мер што го сле ди-
ме, нѐ  ста ва во ран гот на др жа ви 
кои ја по чи ту ва ат и це нат жен ска-
та ка у за. Мо же би за мно гу ми на 
во ве ду ва ње то по зи тив ни кво ти во 
по ли тич ки от дис кур с е дис кри ми-
ни рач ки, но јас од е ден по и на ков 
а гол тие по зи тив ни кво ти ги оп рав-
ду вам, би деј ќи без нив и без нив-
на та обвр зу вач ка моќ во ед но де-
лум но тра ди ци о нал но оп штес тво, 
мно гу мал ку же ни ќе мо же а да ги 
по ка жат сво и те ком пе тен ци и во 
по ли ти ка та и да се до ка жат ка ко 
муд ри и доб ри по ли ти чар ки. Впро-
чем за ова го во рат и фак ти те и ако 
се нап ра ви спо ред ба со по че то ци-
те на ма ке дон ски от плу ра ли зам ќе 
се ви ди таа на гор на ли ни ја во по-
ли тич ка та сфе ра, пред сѐ  во бро-

Же на та е из вор во да од ко ја се на по ју ва ат мла ди те 
ду ши, же на та е кни га со муд рос ти, ни ко гаш не до из-
ре че на и не до раз бра на. Же на та е веч на му за и ин спи-
ра ци ја на по е ти те, сли ка ри те, бо е ми те, веч на те ма на 

нив ни те по е ми и сли ки

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

ЖЕНСКАТА   КАУЗА НАД СЀ!
Чествување и празнување на денот на жената
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КОЛУМНА

јот на пра те нич ки и ми нис тер ски 
мес та. Се ка ко за тоа по себ на бла-
го дар ност и ло во ри ки те тре ба да 
се да дат на нев ла ди ни от сек тор и 
фо ру ми те на же ни те, кои се из бо-
ри ја во рам ки те на сво и те ма тич-
ни пар ти и да го во ве дат сис те мот 
на по зи тив ни кво ти. Нев ла ди ни от 
сек тор , по себ но ор га ни за ци и те на 
же ни, пре ку по зи тив ни при ме ри, 
пред сѐ  од др жа ви те кои се ви-
со ко ран ги ра ни во од нос на жен-
ска та ка у за, пре ку ни за е ду ка ци и, 
три би ни и се ми на ри ус пе а а да 
е ду ци ра ат же ни, кои и а ко беа до-
вол но об ра зо ва ни и са мос вес ни, 
се пак им бе ше пот ре бен пот тик и 
поддр шка за нив на по ли тич ка ми-
си ја или от во ра ње соп ствен биз-
нис. Се ко ја чест за так ви те ак тив-
нос ти и се ко ја лич ност ко ја би ла 
дел од так ва е ду ка ци ја или од ре-
ден нас тан ги зна е бе не фи ти те од 
ис ти те. Се ка ко де ка ова се са мо 
дел од нап ред ни те де ја ни ја, и де и и 
ак тив нос ти кои при до не ле за нап-
ре док и со ли ден ста тус на же на та 
во сов ре ми е то, но не се до вол ни и 
ко неч ни и тре ба уш те е ду ка ци ја и 
бор ба за да се дој де до она по са-
ку ва но и вис тин ско, и ден тич но и 
и зед на че но ни во на два та по ла.

Го во реј ќи за же на та, а во 
прес рет на ме ѓу на род ни от ден 
ко га се чес тву ва таа, она што по-
себ но ми пре чи е вул га ри за ци ја на 
праз ни кот. Во вис тин ска смис ла на 

збо рот чес тву ва ње то и праз ну ва-
ње то тре ба да до ли ку ва и со од вет-
ству ва на ос нов на та ка у за на ко ја 
по чи ва о вој ден. Она што го о че ку-
вам е да се го во ри за пра ва та, ста-
ту сот и у ло га та на же на та де нес, 
да се одр жат три би ни на кои приз-
на ти и поз на ти же ни, се ко ја во 
сво ја та об ласт, ќе го пре не сат сво-
е то ис кус тво и ќе ох раб рат дру ги 
при пад нич ки на жен ски от пол. Од 
дру га стра на мо же би тре ба и да се 
ор га ни зи ра ми рен про тест чи ја цел 
ќе би де кре ва ње глас про тив на-
сил ство то и уг не ту ва ње то на же-
на та или про тест чиј мо тив ќе би де 
про тив дис кри ми на ци ја та и сек-
су ал на та зло у пот ре ба на же на та. 
О че ку вам ма сов но да се го во ри и 
пи шу ва за бор бе нос та на Фло ренс 
Нај тин гел, Кла ра Цет кин  и дру ги 
поз на ти и приз на ти же ни кои ос-
та ви ле дла бок пе чат во ис то ри ја-
та. Она што на вис ти на ми пре чи е 
прос ла ву ва ње то на праз ни кот кај 
нас и со пра во чес то ве лам ед на 
вул га ри за ци ја и ис кри во кол чу ва-
ње на вис тин ска та ка у за. Ку пу-
ва ње по да ро ци, дар-да ру ва ња од 
стра на на ма жи те, кои са мо тој 
ден ре ши ле да ја из не на дат сво-
ја та да ма, пол ни ка фе а ни, му зи ки, 
ал ко хол и чо че ци на ма са. Ра зиг-
ра ни же ни и по не кој ди рек тор , 
ра ко во ди тел или ме на џер , кој со 
тој ру чек или ве че ра ре шил да се 
по ка же и да се ис ку пи за неп рав-

ди те кои ди рек тно или ин ди рек тно 
им ги на нел на сво и те вра бо те ни. 
Те ле фон ски ја ву ва ња, смс-по ра-
ки и ил јад ни ци чес тит ки и бу ке ти 
со една сен тен ца кли ше „Сре ќен 
праз ник и за мно гу го ди ни да ни е 
де неш ни ов ден“. А мно гу ми на од 
тие же ни што ќе до би јат цвет или 
ќе по иг ра ат „е ле но мо ме“ или „пај-
душ ко“ ра бо тат под ми ни мал ни ус-
ло ви и за ми ни мал ни пла ти, дел од 
нив се со не ре шен ра бо тен ста тус, 
дел од нив се жрт ви на на сил ство, 
ден од нив се дис кри ми ни ра ни. За-
то а за ме не е не дос тој но вак во то 
од бе ле жу ва ње на праз ни кот, но 
ќе тре ба да се нап ра ви реф ре ши-
ра ње и ме ну ва ње на свес та за да 
се чес тву ва о вој праз ник дос тој но.

П.С. И да, ако ме пра шу ва-
те да ли уш те тре ба да се го во ри за 
жен ски пра ва и пра ша ња та повр-
за ни со жен ска та ка у за да би дат 
при о ри тет ни, ќе ви од го во рам де ка 
сѐ  до де ка пос то јат из бо ри за мис, 
ка де се о це ну ва жен ско то те ло и 
се тре ти ра же на та ка ко пред мет, 
сѐ  до де ка о сам ну ва ат рек ла ми за 
хот-лајн ли ни и со кои се пра ќа по-
ра ка де ка сек сот со же на та мо же 
да се ку пи и се пот це ну ва љу бов та, 
сѐ  до де ка пос то и дис кри ми на ци ја 
и на сил ство, сѐ  до то гаш пра ша-
ња та за жен ска та ка у за ќе би дат 
доб ре дој де ни и не ми нов ни.

ЖЕНСКАТА   КАУЗА НАД СЀ!
Чествување и празнување на денот на жената
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При сре ду ва ње на нов или пре у ре ду ва ње на 
ве ќе пос тој ни от стан бен прос тор , ед но од глав ни те 
пра ша ња е во кој стил да го у ре ди те. Мож нос ти има 
мно гу, но, се пак, ес тет ски те кри те ри у ми се ос нов ни 
при из бо рот на сти лот на у ре ду ва ње. За да дој де те 
до од го во рот ка ко да го у ре ди те сво јот дом, пот реб на 
ви е а на ли за. Обр не те вни ма ни е на ес тет ски от кри те-
ри ум, на фун кци о нал нос та на е ле мен ти те и на прос-
то рот, на фи нан си и те и на прос тор ни те мож нос ти на 
Ва ши от дом.

МИ НИ МА ЛИС ТИЧ КИ СТИЛ

Ако и ма те мал до ма шен прос тор , мо дер но то 
ми ни ма лис тич ко у ре ду ва ње е она што Ви е пот реб-
но. Е ле мен ти те тре ба да се со ге о мет рис ки об ли ци, 
би деј ќи так ви не ма да го оп то ва ру ва ат прос то рот и 
по жел но е да се нис ки и дол ги. Ис то та ка, ќе го нап-

ра ват и прос то рот по го лем. Ог ле дал ни повр ши ни и 
стак ло се доб ре дој де ни. О вој стил нај чес то се прак-
ти ку ва во ста но ви со квад ра ту ра од о ко лу (или до) 50 
квад рат ни мет ри. Ко га се бо и те во пра ша ње се прак-
ти ку ва ат до три – бе ла, крем и уш те ед на по из бор .

КАКО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ СТИЛОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ ДОМ?
Ко га ќе го од бе ре те сти лот, важ но е да 

се нап ра ви и из бо рот на ма те ри ја ли, кој пак 
мо ра да со од вет ству ва на сти лот што сте го 
од бра ле: др во то, ка ме нот, но и си те дру ги 
ви до ви ма те ри ја ли во тем ни бои из гле да ат 
теш ко и реп ре зен та тив но во прос то рот, па 
о ни е што рас по ла га ат со по ма ла квад ра ту-
ра, тре ба да од бе рат ма те ри ја ли во пос вет ли 
бои. Ос вен го ле ми на та на прос то рот, од го-
ле ма важ ност е и ос вет ле нос та. Ако Ва ши-
от жи во тен прос тор има по ма ли повр ши ни 
со про зор ци или има сен ки кои ги соз да ва 
при ро да та о ко лу стан бе ни от прос тор , то гаш 
од лу че те се за „тран спа рен тни“ сти ло ви и 
по лес ни ма те ри ја ли. Нап ра ве те ја а на ли за-
та, од ме ре те ги мож нос ти те и впуш те те се 
во но ва а ван ту ра.
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РУС ТИ ЧЕН СТИЛ

И пок рај тоа што е рус ти чен, не зна чи де ка не е 
мо де рен. Нап ро тив. Об јек тот на „Е ле на Лу ка хо ум“, на 
при мер , во Оп шти на А е род ром, рас по ла га со ста но ви 
ка де мо же да се при ме ни о вој тип у ре ду ва ње. Та ка, 
мо же те да у пот ре би те та пе ти ка ко ту ли или ка мен, 
да си нап ра ви те ка мин, што ќе ја стоп ли до маш на та 

ат мос фе ра. Ме бе лот мо же да би де и со чис ти ли ни и, 
но и да е из ра бо тен од др во. Ко жен ки лим и де ал но ќе 
се вкло пи во ва ков дом.

У МЕТ НИЧ КИ СТИЛ

У мет нич ки от стил во го ле ма ме ра е ин ди ви ду-
а лен. Ова под раз би ра у пот ре ба на у мет нич ки ек спо-
на ти, кои ја за до во лу ва ат фун кци ја та, но и ви зу ел но 
у жи ва ње. Но, о вој на чин на у ре ду ва ње не е прак ти-
чен за се меј ство со де ца.

ЛУК СУ ЗЕН СТИЛ

Ту ка мо же те да у пот ре би те ка ков стил са ка те 
– мо дер нис тич ки, у мет нич ки, рус ти чен, ми ни ма лис-
тич ки, но ќе мо ра да вло жи те во нај ква ли тет ни ма-
те ри ја ли. Ис то та ка, лук суз ни от стил под раз би ра и 
по го лем прос тор за да мо же да си иг ра те со бо и те, 
сти ло ви те, де та ли те.

КАКО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ СТИЛОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ ДОМ?
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На те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром пос то јат по ве ќе нев ла-
ди ни ор га ни за ци и, со кои оп шти-
на та има раз ви е но од лич на со-
ра бот ка. Во те кот на из ми на ти от 
пе ри од беа про мо ви ра ни след ни ве 
ор га ни за ци и.  „ЕДР М“, „ДОБ ЛЕСТ“,  
„ОХО“, „СО ЛЕМ“, „ЛИ ЦЕ В ЛИ ЦЕ“, 
„ПО РА КА“, „ПО ЛИ О ПЛУС“, „ПРО ФИ-
ЦИ О“, „ДАЈ ТЕ НИ КРИЛ ЈА“ и мно гу 
дру ги со ко иш то оп шти на та ак тив-
но со ра бо ту ва. 

 Ев роп ско то дви же ње во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја „ЕДР М“ е 
нев ла ди на, неп ро фит на ор га ни за-
ци ја ко ја пос то и од е таб ли ра ње-
то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко 
са мос тој на др жа ва и де лу ва врз 
про мо ви ра ње на ев роп ски те вред-
нос ти ме ѓу на се ле ни е то, а со Оп-
шти на А е род ром ин тен зив но со ра-
бо ту ва пос лед ни те не кол ку го ди ни 
со за ед нич ки про ек ти пре ку кои 
се а ни ми ра ат го лем број гра ѓа ни 
о со бе но нај мла да та по пу ла ци ја во 
рам ки на тра ди ци о нал ни те ма ни-
фес та ци и за прос ла ва на Де нот на 
Ев ро па, Де нот на ев роп ско то зна-
ме, у чи лиш ни от ли ко вен кон кур с, 
кви зот „Зна еј ќи по ве ќе за Ев ро па, 
зна е ме по ве ќе за нас“ и дру ги.

 „ДОБ ЛЕСТ“ е здру же ни е 
кое се гри жи за дос то ин стве на 
ста рост на гра ѓа ни те и пре ку раз-

ни про ек ти ја пот тик ну ва ме ѓу ге-
не ра цис ка та со ли дар ност.

„ОХО“  се гри жи за е ко лош-
ка е ду ка ци ја кај нај мла ди те и ја 
пот тик ну ва и ма ги на ци ја та кај де-
ца та на раз лич ни на чи ни. Тие не-
о дам на от во ри ја драм ско сту ди о 
ток му во на ша та оп шти на, раз ви-
вај ќи ја при то а љу бов та кон у мет-
нос та и ли те ра ту ра та со поз на ти те 
ли ко ви Пет ко, Цвет ко, Ком шо и 
Ли на.

Здру же ни е то на гра ѓа ни 
„СО ЛЕМ“, пак, ра бо ти на проб-
ле ма ти ка та на со ци ја ли за ци ја на 
ли ца та со ин те лек ту ал на поп ре-
че ност и ор га ни зи ра ра бо тил ни ци 
за нив но са мо зас та пу ва ње со цел 
да се на ма ли нив на та и зо ла ци ја од 
јав нос та.

А со ци ја ци ја та „Паб лик“ 
го из да ва спи са ни е то „ЛИ ЦЕ В 
ЛИЦЕ“ кое го про да ва ат без дом-
ни ци, мла дин ци од у ли ца, ли ца со 
по себ ни пот ре би и дру ги со ци јал-
но ран ли ви гру пи гра ѓа ни и тоа ис-
клу чи во на у ли ца.

Ос нов на цел на здру же ни е-
то „ДАЈ ТЕ НИ КРИЛ ЈА“ е е ду ка ци ја 
за раз ви ва ње на чо ве ко ви те вред-
нос ти, сле де ње и сер ви си ра ње 
на ли ца та со по себ ни пот ре би во 
по долг вре мен ски пе ри од. Здру-
же ни е то има ор га ни зи ра но ни за 

ак тив нос ти ка ко те ра пев тско ја-
ва ње, бал на раз лич нос ти, ча со ви 
по те ра пев тско пли ва ње итн.  

„ПО ЛИ О ПЛУС“ е гра ѓан ска 
ор га ни за ци ја на ли ца со и без хен-
ди кеп, ко ја ра бо ти на суш тин ско 
повр зу ва ње и це лос но ос тва ру ва-
ње на ос нов ни те чо ве ко ви пра ва 
и сло бо ди на ли ца та со хен ди кеп. 
Нив на та ми си ја е јак не ње на са-
мо до вер ба та на ли ца та со хен ди-
кеп и кре и ра ње на оп штес тво со 
ед нак ви мож нос ти за си те.     

 Ре пуб лич ки от цен тар за 
поддр шка на ли ца со ин те лек ту-
ал на поп ре че ност „ПО РА КА“ е гра-
ѓан ска, ро ди тел ска, на ци о нал на, 
неп ро фит на ин ва лид ска ор га ни за-
ци ја, ко ја ги зас та пу ва пра ва та и 
ин те ре си те на ли ца та со ин те лек-
ту ал на поп ре че ност. По ра ка има 
дне вен цен тар кој фун кци о ни ра на 
те ри то ри ја та на оп шти на А е род-
ром по долг вре мен ски пе ри од. 

 „ПРО ФИ ЦИ О“ е здру же-
ни е за со жи вот, то ле ран ци ја и 
е ко ном ски прос пе ри тет со ос нов-
на цел пре ку раз ни ак тив нос ти и 
о бу ки да го по диг не ни во то на зна-
е ње кај на се ле ни е то, а пре ку тоа 
да се по доб ри и жи во тот во сре ди-
на та.

ОДЛИЧНА СОРАБОТКА НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ СО НЕВЛАДИНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ЖИВОТ

Оп шти на та на сво ја та веб - стра ни ца ќе вр ши пер ма нен тна про мо ци ја на ра бо та та и 
ак тив нос ти те на НВО сек то рот, на здру же ни ја та и ор га ни за ци и те ко иш то ег зис ти ра ат 
на те ри то ри ја та на оп шти на та, ка ко и ор га ни за ци и те со ко иш то ак тив но со ра бо ту ва. 



29март - април 2015 година  | број 63

Во при сус тво на сто ти ци 
гра ѓа ни на 13.1.2015 го ди на, во 
цен трал ни от пар к во на сел ба та 
Ми чу рин по де вет на е сет ти пат се 
одр жа тра ди ци о нал на та „Ми чу-
рин ска сред ба“, што ја ор га ни зи ра 
ис то и ме но то здру же ни е на гра ѓа-

ни под пок ро ви тел ство на Оп шти на 
А е род ром.

Тра ди ци о нал но ка ко и се-
ко ја го ди на од бе ле жу ва ње то на 
праз ни кот Ва си ли ца поч на со мо-
лит ва за мир и кр ше ње ва си ли чар-
ска по га ча со па рич ка за сре ќа, по 

што но ви от кум го за па ли ва си ли-
чар ски от о ган. Го ди на ва па рич ка та 
пад на кај ста ри от ми чу ри нец Ѓо ко 
Гаш та ров, кој го пре зе де кум ство-
то од ми на то го диш ни от кум Ма но-
ли Џин гов.

Во рам ки те на прос ла ва та 
на го ле ми от пра вос ла вен праз ник 
„Све ти Ва си лиј Ве ли ки“, ме ѓу на ро-
дот поз нат ка ко Ста ра но ва го ди на, 
се одр жа бо га та му зич ка прог ра-
ма, а за вре ме на ма ни фес та ци ја та 
се пос лу жу ва ше то пол чај, со ко ви, 
гре е на ра ки ја, ви но и сен дви чи.

На Ми чу рин ска та сред ба 
при сус тву ва а гра до на чал ни ци те 
на Град Скоп је и на Оп шти на А е-
род ром, Ко це Тра ја нов ски и И ви-
ца Ко нев ски, ка ко и го лем број 
ис так на ти ли ца од по ли тич ки от и 
сто пан ски от жи вот во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

Бри тан ски от му зич ки сајт 
„Имр џинг ин ди бендс“ („E mer gin-
gIn di e Bands“) го прог ла си 
а е род ром ски от бенд „Ви зи-
ја“ за е ден од де сет те нај-
доб ри ин ди бен до ви. Спо ред 
о вој му зич ки сајт, „Ви зи ја“ 
се на о ѓа на сед мо то мес то, 
по не кол ку те бен до ви од 
САД, Ан гли ја и Хр ват ска. „Ви-
зи ја“ е е ден од рет ки те бен-
до ви од ре ги о нов кој се нај-
де на лис та та од 90 нај доб ри 
бен до ви од си те де ло ви на 
све тот за ми на та та го ди на.

Бен дот „Ви зи ја“ е фор-

ми ран во 2011 го ди на во Скоп је 
од чле но ви те: Мар ко Џам ба зос ки, 

Мар ко Га по, Лил ја на Јан ко ва и Си-
ни ша Ѓор ѓе виќ. Му зи ка та што ја 

из ве ду ва ат е под лож на на 
ек спе ри мен ти ра ње, со што 
фор ми ра ат свој пре поз нат-
лив звук, а во сво е то три го-
диш но пос то е ње и ма ат пос-
тиг на то не кол ку по го ле ми 
ус пе си во и над вор од Ма ке-
до ни ја.

Линк до сај тот ка де 
мо жат да се ви дат нај доб ри-
те 10 бен до ви:

http://e mer gin gin di e-
bands.com/new-ye ar -ni nety-
2015-10-to-2/.

СЕ ОДРЖА 19-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“

АЕРОДРОМЦИТЕ ОД „ВИЗИЈА“ ВО ТОП-10 НАЈДОБРИ БЕНДОВИ ЗА 2014-ТА
Според британскиот музички сајт „Имрџинг инди бендс“

ЖИВОТ
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ПИСМА

ПРОБЛЕМИ СО ТАВАНИТЕ СЕ НАДЛЕЖНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ

Почитувани, 
На соседот над нас му е затнато нешто во бањата и веќе 5 дена ни тече вода на таванот. Му кажавме и тој 
рече дека ќе го поправи, но ништо од тоа. Ве молам кажете ми каде да се обратам да се реши проблемот?
Благодарам!
Т.М.

Почитувани, 
Вашето барање е доставено до Одделението за инспекциски работи. Од таму Ве известуваат дека таваните на 
зградата се во сопственост на сите станари на Заедницата на сопственици и затоа проблемот ќе мора да го 
решите на тоа ниво. Доколку имате дополнителни прашања, Ве молиме да се обратите до овластениот 
инспектор за домување и да го контактирате на 2401 521.
Со почит,
Општина Аеродром

ПОТВРДАТА ЗА ПЛАТЕН ДАНОК НА ПОМОШТА ЗА НОВОРОДЕНЧЕ НА ДОМАШНА АДРЕСА
Почитувани,
Во 2014 година од Општина Аеродром примив паричен 
надомест за новороденче. За поднесување годишна 
даночна пријава потребна ми е пресметка за приме-
ните средства. Ве молам ако сте во можност да ја 
пратите електронски на е-маил, бидејќи не сум во 
можност да дојдам во Општината.Благодарам,
А. К. Н.

Почитувани, 
Пресметката, односно потврдата за платен данок ќе ја 
добиете на Вашата домашна адреса, како и сите што 
добиле парична помош за новороденче. Со почит,
Општина Аеродром

ПАРИЧНА ПОМОШ СЛЕДУВА И ЗА ВТОРО ДЕТЕ

Почитувани, 
Би сакала да прашам дали следува еднократна парична 
помош за второ родено дете? Детето е родено на 3.12.2014 
година. Доколку следува кои документи се потребни и каде се 
доставуваат? Благодарам!
A.С.

Почитувани,
Општина Аеродром преку донирање еднократна парична 
помош за СИТЕ новороденчиња родени на нејзината терито-
рија и дава свој скромен придонес во зголемувањето на 
наталитетот на нејзината територија, со цел барем делумно да 
им се олеснат трошоците на родителите што произлегуваат од 
таквиот среќен чин. Така, градоначалникот на Општина Аерод-
ром, Ивица Коневски во изминатава 2014 година им врачи 
решенија за доделување еднократна парична помош од 5.000 
денари на над 600 семејства со новороденчиња. Право на 
еднократна парична помош за новороденче имаат родите-
лите, чија адреса на живеење е во Општина Аеродром, а 
потребни документи кои треба да се достават на увид се: 
1. извод од матичната книга на венчаните (за родителите на 
новороденчето)
2. извод од матичната книга на родените (за новороденчето)
3. важечки лични карти/патни исправи од двајцата родители, 
за идентификација од која се видни податоците за живеалиш-
тето во Општина Аеродром (или една доколку сте самохран 
родител, но и дополнителна изјава заверена на нотар)
4. трансакциска сметка
5. барање за еднократна парична помош кое се наоѓа на 
нашата веб - страница.
Документите можете да ги доставите секој работен ден од 
08:30 до 16:30 часот во Општина Аеродром (паузате е од 12:00 
до 12:30 часот). Исто така, за бебиња родени во 2014 година 
важечките документи можете да ги доставите најдоцна до 
31.03.2015 година. Доколку имате дополнителни прашања 
можете да се обратите на телефонскиот број 2401 555. 
Со почит,
Општина Аеродром
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