
Бесплатен примерок

| Број 64|  Година X | мај - јуни 2015 г. | Весник на Општина Аеродром

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ 
ПРЕСЕЛИ НА НОВА ЛОКАЦИЈА стр. 3

ОПШТИНАТА ГО ПРОСЛАВИ 10-от  
РОДЕНДЕН стр. 4-5

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ ЗА 
ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ стр. 11



2 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СОДРЖИНА

Првиот број на весникот „Аеродром“ 
излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува 
Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор 
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Надворешен соработник 
Моника Аксентиевска

Дизајн 
Кристина Јорданова
Даниела Чабуковска

Издава 
Општина Аеродром

Градоначалник 
Ивица Коневски

Печати 
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса: 
Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

ОПШТИНАТА СО НОВО СЕДИШТЕ  ..................................3

АКТИВНОСТИ ............................................................4 - 15

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ ..................... 16 - 17 

ОБРАЗОВАНИЕ ....................................................... 18 - 19

ТЕАТАР .............................................................................20

ЗАБАВА ............................................................................21

ЗДРАВЈЕ ................................................................. 22 - 23

СТИЛ ....................................................................... 24 - 25  

ЖИВОТ .................................................................... 26 - 27

СПОРТ ..................................................................... 28 - 29

ПИСМА .............................................................................30

ИНФО ...............................................................................31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

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

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

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



3мај - јуни 2015 година  | број 64

Оп штин ска та ад ми нис тра ци ја се пре се ли во но во 
се диш те. Ад ре са та на но во то се диш те на Оп шти на А е род-

ром е бул. „Ја не Сан дан ски“ бр. 109Б, по точ но во згра да-
та на АД „Скоп ски па зар “, во бли зи на на ТЦ „Ка пи тол“.

Во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром е пос та вен ек ран 
на до пир („тач скрин“) со ин ста ли ра на ап ли ка ци ја „Отворена 
општина“, пре ку ко ја гра ѓа ни те со кли ка ње на ек ра нот мо жат да 
од го во рат на пра ша ња повр за ни со ра бо та та на Оп шти на та во пог-
лед на от во ре нос та, от чет нос та и прес рет ли вос та на оп штин ска та 
ад ми нис тра ци ја.

 О вој „тач скрин“ слу жи ка ко а лат ка за оп штес тве на од го-
вор ност и е ин ста ли ран во со ра бот ка со УНДП, ка ко дел од про ек-
тот за ре ги о нал на поддр шка. Цел та на веб-ап ли ка ци ја та „Отворена 
општина“ е да се зго ле ми тран спа рен тнос та и у чес тво то на гра ѓа-
ни те во раз вој ни те плат фор ми на оп шти на та.

 Ис то та ка, гра ѓа ни те кон веб-ап ли ка ци ја та „Отворена 
општина“ мо жат да прис та пат и од сво и те до маш ни ком пју те ри 
пре ку веб-стра ни ца та www.mo ja-op sti na.mk.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
СЕ ПРЕСЕЛИ НА НОВА ЛОКАЦИЈА

АКТУЕЛНО

ПОСТАВЕН „ТАЧ СКРИН“ ЗА ГРАЃАНИТЕ
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„Ус пе ав ме да ја оп рав да ме 
сли ка та за А е род ром ка ко мо дер-
на и сов ре ме на оп шти на“, из ја ви 
гра до на чал ни кот И ви ца Ко нев ски 
на прос ла ва та на 10-от ро ден ден 
на оп шти на та, што се одр жа на 
15.4.2015 го ди на, во оп штин ски от 
двор во при сус тво на нај блис ки те 
со ра бот ни ци и при ја те ли на оп-
шти на та.

Гра до на чал ни кот Ко нев ски 
на ја ви де ка и во ид ни на Оп шти-
на А е род ром за ед нич ки и со на-
пор на ра бо та на оп штин ска та ад-
ми нис тра ци ја ќе про дол жи да ги 
сов ла ду ва пре диз ви ци те, со цел 

АКТИВНОСТИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ПРОСЛАВИ 10-ОТ РОДЕНДЕН
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да им се о воз мо жат на гра ѓа ни те 
по доб ри ус ло ви за жи ве е ње, ка ко 
и тоа дека оп шти на та ќе про дол-
жи да се раз ви ва уш те по ве ќе и ќе 
ста не уште по у ба во мес то за жи-
ве е ње.

Во рам ки на прос ла ва та на 
ро ден де нот се до де ли ја и приз на-
ни ја,  кои о ва а го ди на Оп шти на А е-
род ром за прв пат им ги до де лу ва 
на сво и те нај блис ки со ра бот ни ци 
за дол го го диш на и ус пеш на со ра-
бот ка, а беа до де ле ни и приз на ни ја 
за по се бен ан гаж ман и пос тиг на ти 
ус пе си во вос пит но-об ра зов ни-
от про цес на по е ден нас тав ник 
и е ден у че ник од о сум те ос нов ни 
у чи лиш та, ка ко и приз на ни е за 
е ден вра бо тен во дет ски те гра дин-
ки на те ри то ри ја та на оп шти на та. 

АКТИВНОСТИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ПРОСЛАВИ 10-ОТ РОДЕНДЕН
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АКТИВНОСТИ

НОВА УЛИЦА ВО МИЧУРИН

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 за ед нич ка прес-кон фе рен ци ја на 8.4.2015 
го ди на о фи ци јал но го оз на чи ја по че то кот на из-
град ба на но ва у ли ца во нај ста ра та на сел ба во Оп-
шти на А е род ром, Ми чу рин.

Ста ну ва збор за про ект, кој оп фа ќа из град-
ба на но ва та у ли ца „А нас тас Мит рев 3“ што ќе ги 
повр зу ва у ли ци те „Ве ни ја мин Ма чу ков ски“ и „Пе-
тар А цев“, со це лос но но ва ко му нал на ин фраструк-
ту ра.

Вкуп на та дол жи на на но ва та у ли ца ќе би де 
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АКТИВНОСТИ

НОВА УЛИЦА ВО МИЧУРИН

о ко лу 200 мет ри, а ши ро чи на та 6 мет ри, сог лас но 
Де тал ни от ур ба нис тич ки план.

Пок рај но ва та у ли ца ќе се из гра дат и 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, ка ко и но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва-
ње. За о вој про ект Оп шти на А е род ром ќе из дво и 

над 5 ми ли о ни де на ри од сво јот Бу џет.
Со из град ба та на но ва та у ли ца 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.
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Не о дам на во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром, се одр-
жа Ин фо-сред ба на мла ди ли ца на ко ја беа пре зен ти ра ни мер-
ки те за са мов ра бо ту ва ње на мла ди те ли ца, а беа про мо ви ра ни и 
доб ри прак ти ки на са мов ра бо ту ва ње.

На сред ба та на мла ди те ли ца у чес тву ва а о ко лу 50 мла ди 
лу ѓе од Оп шти на А е род ром, кои ги спо де ли ја сво и те ис кус тва од 
ко рис те ње то на прог ра ма та за са мов ра бо ту ва ње, ка ко и под го-
тов ка за ус пеш но вра бо ту ва ње и ин вес ти ра ње во прак тич на ра-
бо та.

Не о дам на во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром, се 
одр жа Фо рум со 30-ти на ра бо то да ва чи од Оп шти на А е род ром 
со цел пре ку про мо ци ја на мер ки те за за јак ну ва ње на ка па ци-
те ти те на фир ми те да се за јак не со ра бот ка та ме ѓу ло кал ни те 
биз ни си и ин сти ту ци и те.

На фо ру мот беа про мо ви ра ни по зи тив ни те ис кус тва од 
ко рис те ње на дос тап ни те мер ки и по вол нос ти, а се прет ста ви-
ја и ко рис ни ин фор ма ци и за мла ди те прет при е ма чи.

На 11.3.2015 го ди на во 
прос то ри и те на Оп шти на А е род ром, 
се одр жа пре зен та ци ја на пот прог-
ра ми те на Е раз мус+, во со ра бот ка 
со На ци о нал на та а ген ци ја за ев-
роп ски об ра зов ни прог ра ми и мо-
бил ност. 

На ра бо тил ни ца та се пре-
зен ти ра ше но ва та прог ра ма на Ев-
роп ска та ко ми си ја во де лот на об-
ра зо ва ни е то, о бу ка та и мла ди те, 

„Е раз мус плус 2014 – 2020“ ка де 
беше об јас нет на чи нот на ап ли ци-

ра ње и мож нос ти те кои ги ну ди ев-
роп ска та прог ра ма за мла ди и об-
ра зо ва ни е.

Прог ра ми те се о со бе но ин-
те рес ни за вра бо те ни те во гра-
дин ки те, ос нов но то и сред но то 
об ра зо ва ни е, ли ца и фир ми кои се 
за ни ма ва ат со об ра зо ва ни е на воз-
рас ни, ка ко и ор га ни за ци и кои се 
за ни ма ва ат со проб ле ма ти ка од 
об лас та на мла ди те.

Не о дам на во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром се 
одр жа ин фор ма тив на се си ја, на ко ја беа пре зен ти ра ни от-
во ре ни прог ра ми и мож нос ти за сти пен ди ра ње и о бу ка.

На ин фор ма тив на та се си ја, за ко ја и ма ше го ле ма 
за ин те ре си ра ност, беа прет ста ве ни прог ра ми те и мож нос-
ти те за сти пен ди ра ње и о бу ки по мер ка на ба ра те лот што 
мо жат да ги ко рис тат фир ми, вра бо те ни по дол го од три го-
ди ни, ка ко и нев ла ди ни ор га ни за ци и.

АКТИВНОСТИ

ПРЕЗЕНТИРАНИ МЕРКИ ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ

ФОРУМ НА РАБОТОДАВАЧИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ГОЛЕМА ЗАИНТЕРЕСИРАНОСТ ЗА МОЖНОСТИТЕ НА ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМАТА

ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ОБУКА
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Гра до ча нал 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 
25.3.2015 го ди на о фи ци јал но го оз-
на чи ја по че то кот на из град ба на нов 
пар к спро ти „Мај чин дом“, по точ но 
на 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 прос ти ра на 
повр ши на од 2.319 м2 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. Во пар кот ќе 
се задр жат пос тој ни те дрв ја кои се 
на о ѓа ат на о ва а ло ка ци ја, а до пол-
ни тел но ќе би де збо га тен со но во зе-
ле ни ло сос та ве но од нис кос теб лес ти 
рас те ни ја и цве ќе. Во де ни те повр-
ши ни во пар кот ќе би дат ос вет ле ни 
со реф лек то ри, кои ќе го на до пол нат 
ам би ен тот на ве чер .

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 СПРОТИ 
„МАЈЧИН ДОМ“
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром се прик лу-
чи кон од бе ле жу ва ње то на „Не де ла-
та за по го ле ма без бед ност на пе ша-
ци те во со об ра ќа јот“.

По тој по вод, на 15.4.2015 го-
ди на, пред тр гов ски от цен тар „Ка-
пи тол“ со прак тич на е ду ка ци ја на 
де ца та од ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ се 
ре а ли зи ра ше е ду ка тив на кам па-
ња за пра вил но по ми ну ва ње у ли ца, 

како и пре поз на ва ње на ри зи ци те во 
со об ра ќа јот и зго ле му ва ње на вни-
ма ни е то на си те у чес ни ци во со об-
ра ќа јот.

„Пре ку де неш ни те веж би де-
ца та се у че а пра вил но да пре ми ну-
ва ат пре ку у ли ца и да ги пре поз на-
ва ат ри зи ци те во со об ра ќа јот ка ко 
што се ко рис те ње мо би лен те ле фон 
или слу шал ки, или пак, претр чу ва ње 

пре ку у ли ца вон о бе ле жан пе шач-
ки пре мин“, из ја ви гра до на чал ни-
кот И ви ца Ко нев ски, кој за ед но со 
ми нис тер ка та за внат реш ни ра бо ти, 
Гор да на Јан ку лов ска, при сус тву ва-
ше на нас та нот во знак на поддр шка 
на кам па ња та.

Ми нис тер ка та Јан ку лов ска из-
ја ви де ка ста тис ти ки те по ка жу ва ат 
де ка го лем број пе ша ци се жрт ви на 
со об ра ќај ни нез го ди што го оп рав-
ду ва ор га ни зи ра ње то на кам па ња та. 

Цел та на о ва а ак тив ност е 
пре ку веж бов ни те ак тив нос ти кои 
ги пре зен ти ра а по ли цис ки те служ-
бе ни ци, на де ца та ди рек тно да им се 
по со чат прак тич ни при ме ри за пра-
вил но и неп ра вил но од не су ва ње на 
пе ша ци те во со об ра ќа јот, пре ку кои 
ќе ги сог ле да ат греш ки те кои се кој-
днев но ги пра ват пе ша ци те, а кои се 
по тен ци ја лен ри зик за заг ро зу ва ње 
на нив на та без бед ност во со об ра ќа-
јот.

Оп шти на А е род ром поч на да 
вр ши са на ци ја и ас фал ти ра ње на 
у дар ни те дуп ки на це ла та те ри то-
ри ја на оп шти на та.

Ста ну ва збор за те ков на ак-
тив ност ко ја оп фа ќа са на ци ја на 
у дар ни те дуп ки, а по то а нив но 
ас фал ти ра ње на це ла те ри то ри-
ја на Оп шти на А е род ром. Во те кот 
на ап рил се ас фал ти ра а у дар ни те 
дуп ки во на сел ба та Ја не Сан дан-
ски.

КАМПАЊА ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

СЕ АСФАЛТИРААТ УДАРНИТЕ ДУПКИ
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Оп шти на А е род ром пос та ви 
пет ин фор ма тив ни таб ли, со цел 
гра ѓа ни те и по се ти те ли те на оп-
шти на та по доб ро да се ин фор ми-
ра ат и о ри ен ти ра ат.

Ин фор ма тив ни те таб ли се 
пос та ве ни на пет те нај фрек вен тни 
ло ка ци и во оп шти на та: на вле зот 
на оп шти на та (кај Же лез нич ка-
та ста ни ца), пред згра да та на Оп-
шти на А е род ром, во пар кот „А е-
род ром“, пред спор тски от цен тар 
„Ја не Сан дан ски“ и кај тр гов ски от 
цен тар во на сел ба та Ли си че.

 Ин фор ма тив ни те таб ли 
содр жат ма па на оп шти на та на 
ко ја се о бе ле жа ни си те бу ле ва-
ри, глав ни и спо ред ни у ли ци, па-

те ки, сто пан ски об јек ти, пар ко ви, 
на се ле ни об лас ти, ин дус трис ки и 
спорт ски цен три, у чи лиш та, гра-

дин ки, бол ни ци, ам бу лан ти, пош ти 
и дру ги јав ни об јек ти.

АКТИВНОСТИ

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ



12 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

Со ис клу чу ва ње на свет ла та 
во пар ко ви те „Ја не Сан дан ски“ и „А е-
род ром“ во вре мет ра е ње од е ден час 
Оп шти на А е род ром и о ва а го ди на ја 
поддр жа гло бал на та ак ци ја „Ча сот 
на пла не та та Зем ја 2015“.

 На 28.3.2015 го ди на од 
20:30 до 21:30 ча сот пре ку сим бо-
лич но ис клу чу ва ње на ос вет лу ва ње-
то во два та пар ка бе ше ис пра те на 
по ра ка за спас на пла не та та Зем ја и 
на тој на чин се по ка жа со ли дар нос та 
во бор ба та про тив кли мат ски те про-
ме ни.

 И на ку, во ча сот на пла не та-

та Зем ја се вклу чи ја над 162 зем ји, 
ме ѓу кои и Ма ке до ни ја. Во ак ци ја та 

во А е род ром у чес тву ва а и е ки пи на 
Цр ве ни от крст на Ки се ла Во да.

Здру же ни е то на гра ѓа ни „Со лем“ не о дам на во прос-
то ри и те на Оп шти на А е род ром пос та ви про даж на из лож ба 
на рач ни из ра бот ки на нај раз лич ни ук ра си и дру ги рач но из-
ра бо те ни пред ме ти од стра на на чле но ви те на здру же ни е то. 
Ис то та ка, бе ше пос та ве на и ку ти ја за до на ци и за ху ма ни те 
гра ѓа ни, кои и ма ат жел ба да им да дат поддр шка на ли ца та 
со ин те лек ту ал на поп ре че ност. 

Цел та на о ва а из лож ба, пок рај со би ра ње фи нан сис ки 
сред ства, е дру же ње и со ци ја ли за ци ја на ли ца та со по себ ни 
пот ре би.

Оп шти на А е род ром не о дам на ја извр ши про лет на та де ра ти за ци ја.
На под рач је то на це ла та оп шти на беа оп фа те ни 2.500 шах ти со 

7.500 мам ци, вклу чу вај ќи ги и ос нов ни те у чи лиш та на неј зи на та те ри-
то ри ја.

Де ра ти за ци ја та на гло да чи те ја извр ши Ин сти ту тот за јав но 
здрав је, Скоп је.

ЕДЕН ЧАС ВО МРАК ПАРКОВИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Во знак на поддршка на акцијата „Часот на планетата Земја 2015“

ПРОЛЕТНА ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА НА „СОЛЕМ“
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АКТИВНОСТИ

На 27.2.2015 го ди на во Но во 
Ли си че беа про мо ви ра ни но во из гра-
де ни те под зем ни кон теј не ри, во кои 
ќе се се лек ти ра от па дот ка ко во мо-
дер ни те свет ски цен три.

Про мо ци ја та о фи ци јал но ја 
оз на чи ја 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 ди рек то рот на ЈП „Ко му нал на хи ги-
е на“, Ра кип До чи.

Под зем ни кон теј не ри се из-
гра ди ја на три ло ка ци и во Оп шти на 
А е род ром и тоа пред ТЦ „Три би се-
ри“, кај ТЦ „Ка пи тол“ и спро ти ОУ 
„Ла зо Ан ге лов ски“ во Но во Ли си че, 
из бра ни пред сѐ за ра ди го ле ма та 
кон цен тра ци ја на на се ле ни е.

Ста ну ва збор за за ед нич ки 
три пар ти тен про ект ме ѓу Град Скоп-
је, ЈП „Ко му нал на хи ги е на“ и Оп шти-
на А е род ром, кој чи ни 6.600.000 
де на ри, та ка што се ко ја од о ви е три 
ин сти ту ци и вло жу ва по ед на тре ти на 
од су ма та.

„Би са кал да се заб ла го да рам 
на Град Скоп је и на Ко му нал на хи ги-
е на не са мо за доб ра та со ра бот ка, 
туку пред сè за тоа што и ма ат слух за 
пот ре би те на жи те ли те на А е род ром 
за по доб ру ва ње на хи ги е на та, ко ја 
кол ку и да е доб ра, се ко гаш се стре-
ми ме да ја кре не ме на уш те по ви-
со ко ни во“, из ја ви гра до на чал ни кот 
Ко нев ски.

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски 
ис так на де ка на се ко ја од на ве де-
ни те ло ка ци и, има по два под зем ни 
кон теј не ри за од ло жу ва ње на ко му-
нал ни от от пад, ка ко и е ден под зе мен 
кон теј нер за ПЕТ-ам ба ла жа. 

Под зем ни те кон теј не ри се 
и нок сни и се кој од нив има за фат ни-
на од 3 куб ни мет ри. Пред нос та на 
вак ви от на чин на со би ра ње на от па-
дот е по ве ќек рат на, по себ но по ра ди 
тоа што е ден ва ков под зе мен кон-
теј нер спо ред ка па ци те тот за ме ну ва 
три од  пос тој ни те кон теј не ри што се 
во у пот ре ба, па се пос тиг ну ва по ви-
сок сте пен на хи ги е на и из бег ну ва ње 
на неп ри јат на та ми риз ба, ко ја чес то 
е при сут на во бли зи на на кон теј не-
ри те.

Со но ви от на чин на од ло жу-
ва ње на от па дот се о че ку ва Оп шти на 
А е род ром да до би е по доб ра и поз-
дра ва жи вот на сре ди на.

ИЗГРАДЕНИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА 
СЕЛЕКТИРАЊЕ ОТПАД
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АКТИВНОСТИ

На 1.4.2015 го ди на, во тр гов-
ски от цен тар „Ка пи тол“ бе ше од бе-
ле жан де нот на сме а та и ше га та, а 
беа до де ле ни и наг ра ди те за нај доб-
ри те и нај кре а тив ни мас ки ин спи ри-
ра ни од лик од кни га.

Мас кен ба лот на кој о жи ве а ја 

ли ко ви те од кни ги те бе ше ор га ни зи-
ран по по вод Свет ски от ден на кни-
га та за де ца.

У че ни ци те со на јус пеш ни кре-
а ци и ин спи ри ра ни од ли ко ви од кни-
ги те, до би ја таб ле ти со ап ли ка ци и за 
чи та ње е лек трон ски кни ги.

И на ку, по по вод де нот на сме-
а та и ше га та, во гра дин ка та „Ср нич-
ка“, об јект „Бам би“, бе ше одр жа на 
ра бо тил ни ца со ро ди те ли за из ра-
бот ка на смеш ни ка пи и кос ти ми со 
е ко лош ка содр жи на. Ис то та ка, и 
во по ве ќе то ос нов ни у чи лиш та беа 
ор га ни зи ра ни па ра ди со мас ки ра ни 
де ца.

ЛИКОВИТЕ ОД КНИГИТЕ ОЖИВЕАЈА ЗА ПРВИ АПРИЛ
Априлијада во Аеродром
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АКТИВНОСТИ

Во из ми на та та 2014 го ди на, спо ред бро јот на 
до де ле ни ре ше ни ја за ед нок рат на па рич на по мош за 
но во ро ден чи ња, Оп шти на А е род ром има 731 нов жи-
тел, од кои 405 маш ки, а 326 жен ски де ца. Та ка, спо-
ред о ва а на ша ста тис ти ка, мо же ме да ка же ме де ка 

и ма ме „маш ка“ го ди на. 
Од нив 368 се пр во ро де ни де ца, а 311 се вто-

ро ро де ни, во 51 се меј ство има тре то де те, а и ма ме и 
ед но се меј ство со 5 де ца. Ис то та ка, ста тис ти ка та по-
ка жу ва де ка 14 се меј ства од Оп шти на А е род ром во 
2014 го ди на до би ле близ на ци.

Ис то ка ко и во 2011, 2012, 2013 го ди на, и во 
из ми на та та 2014 го ди на, четвр та го ди на по ред, нај-
чес то име што им се да ва ло на де вој чи ња та од Оп-
шти на А е род ром е Ја на, а кај мом чи ња та Мар ко, но 
о ва а го ди на и ма ме и нов „по бед нич ки“ пар на и ми ња, 
а тоа се Ан ге ла и Ми ха ил. Ис то та ка, има и мно гу де ца 
кои се ви ка ат Ана и Ма ри ја, ка ко Сте фан, Ма теј и Пе-
тар . Ме ѓу но во ро де ни те има и де ца кои и ма ат рет ки 
и ми ња ка ко што се Де ни ци ја, Де на, Ка ли ја, Гри го риј, 
А лек сеј, Лу на...

На 6.4.2015 го ди на Ло кал ни от мла дин ски со вет 
на Оп шти на А е род ром одр жа кон сти ту тив на сед ни ца, со 
што се ста ви во фун кци ја ова со ве то дав но те ло, кое е од 
ис клу чи тел на важ ност за у нап ре ду ва ње на по лож ба та 
на мла ди те во Оп шти на А е род ром и соз да ва ње по зи тив-
на кли ма и пре дус ло ви за нив но ак тив но вклу чу ва ње во 
јав ни от жи вот на Оп шти на та.

За прет се да тел на Ло кал ни от мла дин ски со вет на 
Оп шти на А е род ром е из бран А лек сан дар Те мел ков ски, а 
за ме ник-прет се да тел е Бор че Трај ков ски.

Ло кал ни от мла дин ски со вет е фор ми ран со Од лу ка 
на Со ве тот на Оп шти на А е род ром на 28-та сед ни ца одр-
жа на на 17.11.2014 го ди на, а чле но ви те се из бра ни, ис то 
та ка, со Од лу ка на Со ве тот на оп шти на та.

Дел од нај важ ни те над леж нос ти на ЛМС се дос та-
ву ва ње и ни ци ја ти ви до Со ве тот на оп шти на та во врс ка со 
до не су ва ње од лу ки, прог ра ми и дру ги ак ти од зна че ње 
за мла ди те од оп шти на та; рас пра ва за пра ша ња за кои 
се рас пра ва на Со ве тот на оп шти на та, а се од ин те рес за 
ра бо та та на мла ди те; дос та ву ва и ни ци ја ти ви за рас пра-
ва ње за пра ша ња кои се од зна че ње за у нап ре ду ва ње 
на по лож ба та на мла ди те и ре ша ва ње на нив ни те проб-
ле ми; да ва мис ле ње за кон крет ни те од лу ки што тре ба да 

ги до не се; со ра бо ту ва во из ра бот ка та и го сле ди спо ре-
ду ва ње то на ло кал ни те ак ти за мла ди, до не се ни од стра-
на на Оп шти на та; из ра бо ту ва из веш та и до над леж ни те 
ор га ни за проб ле ми те на мла ди те, а по пот ре ба пред ла га 
до не су ва ње прог ра ми за от стра ну ва ње на нас та на ти те 
проб ле ми и по доб ру ва ње  на  по лож ба та  на мла ди те на 
ло кал но ни во.

ПОЧНА СО РАБОТА ЛОКАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ

МИНАТАТА 2014-ТА „МАШКА“ ГОДИНА
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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.

"
Црвено и бело"  - Бобан Стојчевски

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

"
Од автомобилот"  - Билјана Николовска

"
Поглед од железничка станица"  - Моника Павловска
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"
Аеродромец во училишна униформа"  - Џоџе Стојчески

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

"
Поглед од железничка станица"  - Моника Павловска

"
На гости"  - Маја и Билјана

"
Велигден"  - Роберт Атанасовски

"
Изгрејсонце"  - Ива Поповска
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ОБРАЗОВАНИЕ

Де чи ња та од гра дин ка та „Буба 
Ма ра“ ја прос ла ви ја пр ва та про лет на 
не де ла со про лет ни при ред би, дра-
ма ти за ци ја, рит мич ки иг ри и пес ни 
за здра ва хра на. Пре ку вак ви те при-
ред би де чи ња та се стек ну ва ат со но
ви ис кус тва и са мо до вер ба.

Де чи ња та од гра дин ка та „Ср-
нич ка“ пак, го прос ла ви ја до а ѓа ње то 
на про лет та, за ба ву вај ќи се и у чеј ќи 
за е ко ло ги ја та и заш ти та та на жи-
вот на та сре ди на. Мла ди те е ко ло-

гис ти де ле а еко-по ра ки во фор ма 
на де те лин ки на те ма „За са ди др во, 
за са ди цвет, ра зу ба ви го си от свет!“

Ис то та ка, во ООУ „Бла же Ко-
нес ки“, се ор га ни зи ра ше „Цвет на 
ра бо тил ни ца“, на ко ја у чес тву ва а 
у че ни ци те за ед но со нив ни те ро ди-
те ли, кои од ре цик ли ран ма те ри јал 
из ра бо ту ва а раз лич ни цвет ни ук ра-
си, со цел по диг ну ва ње на свес та за 
у пот ре ба на ре цик ли ран ма те ри јал 
за ди зај ни ра ње цвет ни ук ра си.

Во гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ во те кот на мар т пре-
ку е ду ка тив на ра бо тил ни ца на те ма „Ште де те е нер ги ја за 
по доб ро ут ре“ се од бе ле жа свет ски от ден за заш те да на 
е нер ги ја та. 

Де ца та се за поз на а со ве тер ни ци те и ка ко тие се 
дви жат, ка ко се до би ва е нер ги ја та и ка ко да ја заш те дат.

Ис то та ка, во ООУ „Бла же Ко нес ки“ се ре а ли зи ра ше 
еко-кам па ња „Заш те да на е лек трич на е нер ги ја“, со цел по-
ди га ње на свес та за заш те да на е нер ги ја та кај у че ни ци те, 
вра бо те ни те од у чи лиш те то, ка ко и по ши ро ка та за ед ни ца.

Де чи ња та од гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ со е ду ка-
тив но пре да ва ње и ви зу ел на при каз на со нас лов „Кап ка 
во да“ го од бе ле жа а Свет ски от ден за заш те да на во ди те.

 За а ни ми ра ње на де чи ња та бе ше за дол же на 
мас ко та та „Кап ка во да“, со ко ја тие раз го ва ра а и ѝ пос-
та ву ва а пра ша ња, при то а у чеј ќи за зна че ње то на во да та 
за здрав је то, пот ре ба та од во да за  одр жу ва ње на жи во-
тин ски от и рас ти тел ни от свет на пла не та та, а ис то та ка и 
на чи ни те ка ко да заш те дат во да.

Во ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ не о дам на се ре а ли зи-
ра ше про ек тот Еко-па кет на те ма „Жи во тот во шу ма та“ 
пре ку из ра бот ка на у ни кат ни у мет нич ки де ла од тет ра-
пак ам ба ла жа. Со се лек ти ра ње на у пот ре бе на та тет ра-
пак ам ба ла жа се о воз мо жу ва неј зи на по на та мош на 
пре ра бот ка, се на ма лу ва ко ли чи на та на от па дот во де по-
ни и те, се на ма лу ва за га ду ва ње то на жи вот на та сре ди на 
и се за чу ву ва ат при род ни те ре сур си.

ДЕЧИЊАТА ѝ ПОСАКАА ДОБРЕДОЈДЕ НА ПРОЛЕТТА

ШТЕДИ ЕНЕРГИЈА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА!

СО КАПКА ВОДА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ОД ТЕТРАПАК 
АМБАЛАЖА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Прет став ни ци од Мла дин ска та служ ба на гра-
дот Нир нбер г на 22.4.2015 го ди на, ја по се ти ја дет ска та 
гра дин ка „Ср нич ка“.

Цел на по се та та бе ше збра ти му ва ње на ЈДГО А 
„Ср нич ка“ со гер ман ска дет ска гра дин ка, при што бе ше 
пот пи шан и ме мо ран дум за со ра бот ка.

На не кол куд нев на та сред ба се ре а ли зи ра а ра бо-
тил ни ци на те ма за ра но у че ње и раз вој во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и во СР Гер ма ни ја, ка ко и прет ста ву ва ње на 
пре ду чи лиш ни те прог ра ми во две те зем ји.

Те ми те за кои се дис ку ти ра ше се на чи ни те за 
у нап ре ду ва ње на ква ли те тот на вос пит но-об ра зов ни от 
пер со нал, ка ко и ин клу зи ја на де ца со преч ки во раз во-
јот од пре ду чи лиш на воз раст.

Во ООУ „Бла же Ко нес ки“ не о-
дам на се пуш ти во у пот ре ба но ва чи-
тал ни ца со цел да се пот тик нат у че-
ни ци те да соз да ва ат здра ви на ви ки 
за чи та ње и ин те лек ту а лен раз вој од 
ма ли но зе и да го не гу ва ат ма ке дон-
ски от ја зик.

Чи тал ни ца та е оп ре ме на со 
ком плет но нов ме бел и а на том ски 

стол чи ња, на ме не ти за нај мла ди те 
чи та те ли од у чи лиш те то, со цел да 
у жи ва ат во бо га ти от биб ли о те чен 
фонд. Со из град ба та на о ва а чи тал-
ни ца се по доб ри ја ус ло ви те за ра бо-
та на биб ли о те ка та, а ис тов ре ме но и 
за у че ни ци те кои ги ко рис тат неј зи-
ни те ус лу ги.

 Во ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ не о дам на се одр жа му-
зич ки кон цер т на кој со сво и му зич ки точ ки нас та пи ја 
у че ни ци те. О вој кон цер т се ре а ли зи ра ше ка ко ак тив ност 
од ак цис ки от план на про ек тот прет при е мач ко у че ње - 
СЕ Е ЦЕЛ, кој има за цел да го за јак не прет при е мач ки от 
дух кај у че ни ци те.  

„СРНИЧКА“ СЕ ЗБРАТИМИ СО ГРАДИНКА 
ОД ГЕРМАНИЈА

НОВА ЧИТАЛНИЦА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

ОУ „Браќа Миладиновци“ на 27.3.2015 година 

со пригодна манифестација во Младинскиот 

културен центар одбележа 70 години постоење.

ПРОМОЦИЈА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ 
СО МУЗИКА
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Те а тар Ко ме ди ја во мар т 2015 го ди на со пра из-
вед ба та на ко ме ди ја та „Неш то про пуш та ме“ го збо га ти 
сво јот и та ка рас ко шен ре пер то ар . Ав тор на о ва а ко ме-
ди ја е ма ке дон ски от дра ма тур г Гор јан Ми ло шев ски, а 
ре жи сер ски от пот пис на о ва а „по себ на“ прет ста ва е на 
гос ти нот од МНТ, ре жи се рот Бо јан Три фу нов ски. 

Прет ста ва та „Неш то про пуш та ме“  е прет ста ва за 
те а тар ска гру па, до бит ник на грант од стран ска фон да-
ци ја. Гру па та тре ба да нап ра ви прет ста ва, но, пет ми ну-
ти пред два на е сет, нив ни от ме на џер зак лу чу ва де ка она 
што е сра бо те но не ма да ги за до во ли кри те ри у ми те на 
фи нан си е рот, па ги за су ку ва ра ка ви те и са ми от дра ма-
ти зи ра, ре жи ра па ду ри и глу ми во нив на та прет ста ва. 
Це ла та о ва а „нап на та“ си ту а ци ја е на вис ти на ур не бес на, 
а по себ нос та на „нив на та“ прет ста ва ле жи во проб ле мот 
„ка ко да се нап ра ви доб ра прет ста ва“, од нос но „кол ку е 
теш ко да се нап ра ви доб ра ко ме ди ја“. 

Прет ста ва та се гле да во е ден здив. Низ про це-
сот на под го тов ка на ед на ко ме ди ја нè во ве ду ва ма ес-
трал ни от Ва лен тин Кос та ди нов ски – Ти но, кој што, ка ко 
на ра то рот Се ир мен, во е ден мо мент од прет ста ва та, ста-
ну ва не вид лив со вет ник на нап на та та те а тар ска гру па. 
Те а тар ска та гру па во прет ста ва та „Неш то про пуш та ме“ 
ја пред во ди се ко гаш нер воз ни от ме на џер и про ду цент, 
А лекс, од нос но гос ти нот од МНТ, е дин стве ни от Саш-
ко Ко цев, по то а ак тер ка та-о пор ту нист Ан дре а ко јаш то 
ја игра гра ци оз на та ак тер ка на Те а тар Ко ме ди ја, Ни на 
Де ан, со нив е и пре тен ци оз на та ре жи сер ка Ле о но ра ко-
јаш то ни ја прет ста ву ва но ви от член на ан сам блот на Те-
а тар ко ме ди ја, бра ву роз на та Жак ли на Пет ров ска, ка ко и 
ак те рот Ми ша, ко го со го ле ма у меш ност ни го до ло ву ва 
нај мла ди от од ти мот ак те ри на Те а тар Ко ме ди ја, Сто ле 
Ми цов, за кој што „Неш то про пуш та ме“ е прв про ект на 
про фе си о нал на та сце на по не го во то дип ло ми ра ње.  

НЕ ПРОПУШТАЈТЕ ЈА „НЕШТО ПРОПУШТАМЕ“!
Претставата се гледа во еден здив. Театарската група во претставата „Нешто 
пропуштаме“ ја предводи, секогаш нервозниот менаџер и продуцент, Алекс, 

односно гостинот од МНТ во Театар Комедија, единствениот Сашко Коцев

ТЕАТАР
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ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
КОЛА

- Тато ќе ми ја дадеш колата?

- А нозете за што ти служат?

- Па, левата за куплунг, а десната за 

гас и кочница.

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!

ЖЕНСКИОТ  ЈАЗИК

да = НЕ
не = ДА
можеби = НЕ
ние треба да = ЈАС САКАМ
жал ми е = ЌЕ ЗАЖАЛИШ
мораме да разговараме = ВО НЕВОЛЈА СИ
само напред = ДА НЕ СИ СЕ ОСМЕЛИЛ
прави што сакаш = ПОДОЦНА ЌЕ ПЛАТИШ 
ЗА ОВА
не сум вознемирена = СЕКАКО ДЕКА СУМ, 
ИДИОТУ ЕДЕН!

БИДИ СРЕЌЕН НЕ ЗАТОА 

ШТО СЀ Е ДОБРО, ТУКУ ЗАТОА ШТО 

МОЖЕШ ДА ЈА ВИДИШ ДОБРАТА 

СТРАНА НА СЀ.

ГОЛЕМА ЉУБОВ И ГОЛЕМ 
УСПЕХ ВО СЕБЕ НУЖНО 
НОСАТ И ГОЛЕМ РИЗИК.

ДАЛАЈ ЛАМА 

ЗАБАВА
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Дис лек си ја та прет ста ву ва 
спе ци фич на теш ко ти ја при чи та-
ње, ко ја се ка рак те ри зи ра со теш-
ко пре поз на ва ње на пи ша ни те 
збо ро ви и нив но де шиф ри ра ње.

И а ко при чи ни те за по ја ва 
на дис лек си ја сè уш те не се јас но 
утвр де ни, про фе си о нал ци те од об-
лас ти те, кои се за ни ма ва ат со неј-
зи но про у чу ва ње, се сог ла су ва ат 
де ка за ед нич ки сим пто ми на ли-
ца та што и ма ат дис лек си ја се: ис-
пуш та ње бук ви, збо ро ви или цели 
ре до ви при чи та ње, бав но чи та ње 
без раз би ра ње на про чи та но то, 
на га ѓа ње на пи ша ни те збо ро ви по 
не кол ку про чи та ни бук ви, за ме ну-
ва ње на бук ви те, ка ко и чи та ње со 
мо но тон глас.

Важ но е да се зна е де ка дис-
лек си ја та не е бо лест и не за ви си 
од ин те лек ту ал ни те спо соб нос ти 
на ли це то, ка ко и де ка сим пто ми-
те на дис лек си ја не се ре зул тат на 
ош те тен вид или слух, ни ту пак на 
неп ра вил но да де ни ин струк ци и за 

чи та ње или ро ди тел ска нег ри жа. 
Дис лек си ја та има и по зи тив-

на стра на и прет ста ву ва дар ба, би-
деј ќи за ед нич ки о со би ни на сите 
ли ца со дис лек си ја се кре а тив нос-
та, ин ту и ци ја та, спо соб нос та да ја 
гле да ат го ле ма та сли ка на неш та-

та, у пор нос та, ка ко и над про сеч-
на та ин те ли ген ци ја. На ова у ка жу-
ва фак тот што го лем број поз на ти 
лич нос ти со врв ни дос тиг ну ва ња 

во свет ска та на у ка и кул ту ра стра-
да ле од дис лек си ја. Ме ѓу нив се 
Ал бер т Ај нштајн, А га та Крис ти, То-
мас Е ди сон, Стив Џобс, Бил Гејтс, 
Џон Ле нон и мно гу дру ги.

И а ко не ма оп штоп ри фа те на 
де фи ни ци ја за дис лек си ја та, таа 

нај доб ро мо же да се де фи ни ра 
ка ко ни за од пред нос ти и сла бос-
ти кои се ја ву ва ат ка ко пос ле ди ца 
на раз лич на та струк ту ра на мо зо-

ЗДРАВЈЕ

ТЕШКОТИЈА ПРИ ЧИТАЊЕ ИЛИ ДАРБА?
Дислексија 

Славица Тасевска-
Николовска, 

специјалист за 
дислексија
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кот кај о ви е ли ца со до ми на ци ја на 
дес на та хе мис фе ра од мо зо кот.

За да мо же да се ко ри ги ра 
дис лек си ја та пот реб но е доб ро да 
се поз на ва, за то а тре ба по доб ро 
ин фор ми ра ње и за поз на ва ње на 
ро ди те ли те и нас тав ни ци те, со цел 
тие да ја пре поз на ат во по ра на та 
воз раст, ко га и по лес но се над ми-
ну ва. Важ но е да се зна е де ка у че-
ни ци те со дис лек си ја не се ло ши 
у че ни ци, ту ку и ма ат по раз ли чен 
прис тап на у че ње и пот ре бен им е 
ин ди ви ду а лен прис тап со тре не ри 
кои ра бо тат со раз ра бо те ни ме то-
ди за над ми ну ва ње на дис лек си ја-
та.

ЗДРАВЈЕ

ТЕШКОТИЈА ПРИ ЧИТАЊЕ ИЛИ ДАРБА?

Здру же ни е то за дис лек си ја 
„Ај нштајн“ во со ра бот ка со 
Оп шти на А е род ром спро ве-
де ан ке та во у чи лиш та та, со 
цел да се до би јат по да то ци 
за ин фор ми ра нос та на нас-
тав ни ци те за дис лек си ја та, 
за зас та пе нос та кај у че ни-
ци те, ка ко и за со ра бот ка та 
со ро ди те ли те на у че ни ци-
те што и ма ат теш ко ти и при 
чи та ње то и пи шу ва ње то. 
Ре зул та ти те од ан ке та та по-
ка жа а де ка дис лек си ја та е 
зас та пе на кај о ко лу 10 от сто 
од у че ни ци те.
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СТИЛ

Ме ди цин ски от ко леџ „Ал бер т Ај нштајн“ од Њу јор к, ос но ван од стра на на А ме ри-
кан ски от на ци о на лен ин сти тут за ста ре е ње не о дам на го завр ши 21-го диш но то 
ис пи ту ва ње на гра ѓа ни пос та ри од 75 го ди ни. Спо ред ре зул та ти те што беа об ја-
ве ни во Ме ди цин ски от жур нал во Но ва Ан гли ја, ри зи кот од по ја ва на се нил ност 
зна чи тел но се на ма лу ва кај ли ца та кои чес то тан цу ва ат, ду ри по ве ќе и од не ко и 

мен тал ни ак тив нос ти ка ко што се чи та ње то или ре ша ва ње то крс тоз бо ри.

ТАНЦУВАЊЕТО ВЕ ПРАВИ ПОПАМЕТНИ

0%     ПРИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ, ПЛИВАЊЕ ИЛИ ИГРАЊЕ ГОЛФ

35%   ПРИ ЧИТАЊЕ

47%   ПРИ РЕШАВАЊЕ КРСТОЗБОРИ НАЈМАЛКУ ЧЕТИРИ ДЕНА НЕДЕЛНО

76%   ПРИ ЧЕСТО ТАНЦУВАЊЕ

% = НАМАЛЕН РИЗИК ЗА ДЕМЕНЦИЈА (СЕНИЛНОСТ, ПОСТЕПЕНО 
ВЛОШУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ)
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СТИЛ

ТАНЦУВАЊЕТО ВЕ ПРАВИ ПОПАМЕТНИ

ТАНЦУВАЊЕТО ГО 
НАМАЛУВА СТРЕСОТ 

И ДЕПРЕСИЈАТА

ТАН ЦУ ВА ЊЕ ТО 
ГО ЗГО ЛЕ МУ ВА МЕН ТАЛ НИ ОТ 

КА ПА ЦИ ТЕТ ПРЕ КУ ВЕЖ БА ЊЕ НА 
НА ШИ ТЕ КОГ НИ ТИВ НИ 

ПРО ЦЕ СИ

ТАН ЦУ ВА ЊЕ ТО ГИ 
ЗА ЈАК НУ ВА КОС КИ ТЕ И ГО 

ПО ДОБ РУ ВА КАР ДИ О ВАС КУ ЛАР НО ТО 
ЗДРАВ ЈЕ

ТАН ЦУ ВА ЊЕ ТО ЈА 
ПО ДОБ РУ ВА ФЛЕК СИ БИЛ НОС ТА, 

СИ ЛА ТА, БА ЛАН СОТ 
И ИЗДР ЖЛИ ВОС ТА

ТАНЦУВАЊЕТО 
ЈА ЗГОЛЕМУВА ЕНЕРГИЈАТА 

И СЕРОТОНИНОТ

ТАН ЦУ ВА ЊЕ ТО 
О ВОЗ МО ЖУ ВА ПРЕ КУ 

ДИ НА МИЧ НО ТО И БР ЗО 
ДО НЕ СУ ВА ЊЕ ОД ЛУ КИ ДА СЕ 

СОЗ ДА ВА АТ НО ВИ 
НЕР ВНИ ПА ТИШ ТА
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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, ка ко и 
ор га ни за ци и со кои ак тив но со-
ра бо ту ва. 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: ЛИНК АК РОС, 
ЦР ВЕ НИ ОТ КРСТ НА РЕ ПУБ ЛИ КА 
МА КЕ ДО НИ ЈА, „ЦЕН ТАР ЗА ЖЕ НИ 
ПРЕТ ПРИ Е МА ЧИ“, „ОТ ВО РЕ ТЕ ГИ 
ПРО ЗОР ЦИ ТЕ“ И ИН СТИ ТУТ ЗА 
ДЕ МОК РАТ СКИ РАЗ ВОЈ И СО РА-
БОТ КА.

„ЛИНК АК РОС“ е а ме ри кан-
ска нев ла ди на ор га ни за ци ја со 
под руж ни ца во Скоп је, чи јаш то 
ми си ја е у нап ре ду ва ње на здрав-
ство то, е ко но ми ја та и ло кал ни-
те за ед ни ци пре ку со ра бот ка со 
стра теш ки пар тне ри и повр зу-
ва ње на ло кал ни мож нос ти со 
гло бал ни ре сур си, а ис то та ка се 
стре ми да гра ди здра ви за ед ни-
ци пре ку ор га ни зи ра ње про ек ти 
за по доб ру ва ње на за ед ни ци те, 
вклу чу вај ќи ре но ви ра ње дет ски 
иг ра лиш та и про ек ти за из град ба.

Цр ве ни от крст на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја ве ќе се дум де сет 

го ди ни ра бо ти на про мо ци ја на 
ме ѓу на род но то ху ма ни тар но пра-
во и ху ма ни тар ни те вред нос ти, 
на заш ти та на чо веч ки от жи вот 
и здрав је, о без бе ду ва ње ху ма ни-
тар на и со ци јал на по мош на на-
се ле ни е то, о без бе ду ва ње по чит и 
дос то ин ство за чо ве ко во то би ти е, 
о со бе но во вре ме на во о ру же ни 
кон флик ти, нес ре ќи и ка тас тро-
фи, пот тик ну ва ње и раз ви ва ње на 
доб ро вол но то ан га жи ра ње и пос-
то ја на под гот ве ност за да ва ње 
по мош, ка ко и у ни вер зал но чув-
ство за со ли дар ност и ху ма ност.

Фон да ци ја та за поддр шка и 
раз вој на жен ско прет при ем ниш-
тво „Цен тар за же ни прет при е-
ма чи“ Скоп је, ко ја е нев ла ди на, 
не пар тис ка и неп ро фит на ор га-
ни за ци ја и ко ја де лу ва на це ла та 
те ри то ри ја на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја има за цел да ва ње поддр шка 
на же ни те и мла ди те во нив ни от 
де ло вен, ли чен и со ци ја лен раз вој 
пре ку про мо ви ра ње на жен ско то 
прет при ем ниш тво, ка ко и поддр-
шка за ос но ва ње, по зи ци о ни ра ње 
и по на та мо шен раз вој на биз ни-

си те на же ни те и мла ди те пре ку 
е ду ка ци ја, ин фор ми ра ње, со ве ту-
ва ње и мен тор ство, вмре жу ва ње, 
соз да ва ње е ко ном ски мож нос ти, 
раз вој на прет при е мач ки ум и по-
диг ну ва ње на свес та за прет при-
ем ниш тво кај нев ра бо те ни ли ца 
и же ни, же ни во биз ни сот и сту-
ден ти.

 Ор га ни за ци ја та „От во ре-
те ги про зор ци те“ се во ди од 
ви зи ја та „свет на рам ноп рав ни 
и ак тив ни лу ѓе“ и се стре ми да 
го пот тик не и о лес ни ак тив но то 
вклу чу ва ње на сите лу ѓе во сов-
ре ме ни от ди ги та лен свет, пре ку 
ко рис те ње на а сис тив на та тех но-
ло ги ја ка ко а лат ка за пот тик ну ва-
ње ин клу зи ја на ли ца та со поп ре-
че ност.

Ин сти ту тот за де мок рат-
ски раз вој и со ра бот ка - ИДР С 
има за цел да помогне во за јак-
ну ва ње на лич ни те ка па ци те ти, 
ка ко и ка па ци те ти те на раз лич ни 
вла ди ни и нев ла ди ни ин сти ту ци и, 
ка ко и да о воз мо жи кон ти ну и ра-
но и до жи вот но у че ње за раз лич-
ни ка те го ри и гра ѓа ни.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГИ 
ПРОМОВИРА АКТИВНОСТИТЕ НА 
НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Општина Аеродром од минатиот број почна континуирано да објавува текстови со 
коишто се промовира работата на невладините организации на нејзината територија со 

кои активно соработува

ЖИВОТ
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Во на ше то оп штес тво сѐ 
уште ва жат сте ре о тип ни те пра-
ви ла за по дел ба та на „маш ки“ и 
„жен ски“ ра бо ти, па та ка нај чес-
то ко га ќе се ро ди бе бе, мај ка та е 
таа што ос та ну ва до ма да се гри жи 
за но во ро ден че то. На о ви е сте ре-
о ти пи, храб ро им се спро тив ста ви 
Та не Ди мов ски, вра бо тен во А ген-
ци ја та за мла ди и спор т, кој ре ши 
да го ис ко рис ти пра во то на по ро-

дил но от сус тво за да се гри жи за 
но во ро де на та ќер ка И ли на.

О ва а од лу ка во оп што не 
би ла лес на за Та не, кој ве ли де ка 
ни ко гаш прет ход но не мо жел ни 
да за мис ли де ка ќе дој де ден ко га 
ток му тој ќе би де на по ро дил но от-
сус тво. Пр ви те де но ви од дру же-
ње то со но во ро де на та ќер кич ка 
би ле мал ку збу ну вач ки и ка ко што 
ве ли Ди мов ски, му би ло страв да 

не пог ре ши неш то, да не нап ра ви 
не ко ја бе ља, но се га ве ќе ги на у-
чил си те тех ни ки и три ко ви за чу-
ва ње де ца и со ма ла та И ли на и ма-
ат сво ја ру ти на.

Ко га им ја со оп штил сво ја та 
од лу ка на ко ле ги те и при ја те ли-
те, за де ва ња та ста на ле сос та вен 
дел од не го во то се кој дне ви е. Но, 
за де ва ња та од ко ле ги те би ле мо-
же би нај лес ни от дел, нај теш ки от 
дел бил ва де ње то на пот реб на та 
до ку мен та ци ја, би деј ќи за јав ни те 
служ бе ни ци не е во о би ча е но маж 
да зе ма по ро дил но от сус тво.

Та не ве ли де ка и а ко на мо-
мен ти се чув ству ва не о бич но, се-
кој ден му е у бав и ис пол нет со 
смеа и мал ку пла че ње. Тој ве ли 
де ка вак во то ис кус тво му о воз мо-
жи ло да се повр зе со сво ја та ќер-
ка и се на де ва де ка ова ис кус тво 
ќе мо же да го пов то ри ба рем уш те 
два па ти во жи во тот.

 Ди мов ски не е е дин стве-
ни от хра бар маж, кој ре ши да го 
ис ко рис ти по ро дил но то от сус тво. 
Спо ред о фи ци јал ни те по да то ци на 
Фон дот за здрав ство, до сеп тем-
ври 2014 го ди на де вет ма жи би ле 
на по ро дил но от сус тво, во 2013 
го ди на нив на та број ка из не су ва ла 
11, до де ка во 2012 го ди на број ка-
та дос тиг на ла до 20 тат ков ци што 
би ле на по ро ди лен од мор . 

АЕРОДРОМЕЦОТ ТАНЕ - ТАТКО НА 
ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО

И а ко пр ви те де но ви би ле мал ку збу ну вач ки, Та не ве ќе ги на у чил си те тех ни ки и три ко ви 
за чу ва ње де ца и со ма ла та И ли на и ма ат сво ја ру ти на

ЖИВОТ



28 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 Младиот пинг-понгар 
Христијан Јованов од Аеродром, 
неодамна освои златен медал во 
категоријата пинг-понг двојки на 
Државното младинско првенство 
во пинг-понг што се одржа во 
Штип. Големо признание за 
талентот на младиот Христијан е 
и поканата од познат италијански 
клуб (CTT Tennis Tavollo Taranto) 
да престојува на подготовки кај 
нив. 

 Ан гел Ан ге лов, у че ник од де вет то од-
де ле ни е во ООУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ го ос во и 
вто ро то мес то во се ни ор ска кон ку рен ци ја до 
52 ки лог ра ми на вто ро то по ред Др жав но пр-
вен ство во сам бо, што се одр жа не о дам на во 
спор тски от цен тар Бо рис Трај ков ски.

 Сам бо е ре ла тив но но ва бо реч ка веш-
ти на ко ја по тек ну ва од Ру си ја, а збо рот „сам-
бо“ прет ста ву ва ак ро ним за са мо заш ти та без 
о руж је.

Ни ко ла Ва си лев ски, у че ник во шес-
то од де ле ни е во ОУ „Бра ќа Ми ла-
ди нов ци“ со е ки па та на Ту луз од 
Фран ци ја не о дам на у чес тву ва ше на 
ко шар кар ски от тур нир во Бар се ло-
на, Шпа ни ја, ка де го ос во и ја пр во то 
мес то на тур ни рот. 

Пинг-понг

АЕРОДРОМЕЦОТ ХРИСТИЈАН СО ЗЛАТО НА 
ДРЖАВНО МЛАДИНСКО ПРВЕНСТВО

УЧЕНИК ОД ООУ „ЃОРЃИЈА 
ПУЛЕВСКИ“  ВТОРО МЕСТО НА 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО САМБО

СПОРТ

Мак сим Сто ја нов ски, кој е ро ден во 2012 го ди на, има проб ле ми со ви дот. По дол ги те ис пи ту ва ња 
е кон ста ти ра но де ка во Ма ке до ни ја не ма ре ше ни е за ле че ње на не го ви от проб лем.

Е дин стве на мож ност тој да поч не да гле да е о пе ра ти вен за фат (вбриз гу ва ње а лом план ти), кој се 
из ве ду ва во стран ство, на се ко и шест ме се ци, до пос тиг ну ва ње на о че ку ва ни от ре зул тат, но за ле ку ва-
ње то се пот реб ни о ко лу 30.000 ев ра, кои се меј ство то на Мак сим не е во мож ност да ги о без бе ди.

Ги  по ви ку ва ме си те ху ма ни гра ѓа ни кои се во мож ност да му по мог нат на Мак сим пре ку до ни ра-
ње сред ства на жи ро-смет ка та:

Максим Стојановски
ЕМБГ 1511012450131

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
жиро с-ка бр.: 210 7000006132 73

цел на дознака: донација за лекување во странство
 Да му помогнеме на малиот Максим да почне да гледа и да ужива во животот!

ДА МУ ПОМОГНЕМЕ НА МАЛИОТ МАКСИМ!
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ПИСМА

ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПРЕГРАДУВАЊЕ ТЕРАСИ 
ЗАВИСИ ОД КОНКРЕТНАТА СИТУАЦИЈА

Почитувани, 
Живеам во зграда на 2 кат. Прашањето е за мојата тераса. 
Терасата ми се наоѓа на ќоше од зградата. Напред има ѕидана 
ограда, а од страна има стаклена ограда која е 20 см од подот 
на терасата. Кога врне дожд или снег водата од терасата се 
излива на страната каде е стаклената ограда и го оштетува 
ѕидот на бетонската плоча од терасата и капе водата од таа 
страна до земјата. Прашувам дали може од отворената 
страна да ставам препрека од 5 см и да ставам цевка преку 
која ќе може водата да истекува. Гледам во многу згради во 
Скопје има цевки на терасите. Поздрав.
Р.Г.

Почитувани, 
Процедурата за добивање одобрение за преградување тераси 
е различна во зависност од ситуацијата и локацијата и затоа 
треба да се утврди врз основа да конкретни параметри. 
Пожелно е да дојдете во Општина Аеродром, во Секторот за 
комунални работи, урбанизам и заштита на животната 
средина и да добиете соодветна информација. Доколку го 
имате, со себе понесете го Вашиот имотен лист. Работното 
време за странки во овој Сектор е секој понеделник и вторник 
од 09:00 до 11:00 часот. 
Со почит,
Општина Аеродром

ПРВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ ЈИ 05, ПА ДУП

Почитувани,
Сакам да прашам дали е донесен ДУП-от за УЕ А Горно Лисиче, поточно улиците 29, 41, 59, краци од ул. „Тодор Чангов“ 
и каде може да се види?
Поздрав,
Жители од ул. 29, 41 и 59

Почитувани, 
Во моментов се чека Град Скопје да донесе урбанистички план за четврт ЈИ 05 во кој припаѓате сега Вие согласно ГУП 
2012-2020 година. По донесување на урбанистичкиот план за четврт ќе почне изработката на детален урбанистички 
план за урбанистичка четврт ЈИ 05.
Со почит,
Општина Аеродром

НАСКОРО САНАЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА

Почитувани,
 Детските игралишта во парковите околу булеварите „АВНОЈ“ и 
„Србија“, поточно во паркот зад бензинската пумпа на 
„Лукоил“, се во лоша состојба. Сите меки плочи се извадени, 
па затоа Ве молиме да се санира, бидејќи децата многу го 
користат игралиштето.

Однапред благодарни,
В.И.

Почитувани,
Вашето барање е доставено до Одделението за комунални 
работи. Од таму Ве известуваат дека за кратко време овие 
проблеми ќе бидат надминати. Имено, до сега се вршеше 
избор на фирма, која ќе ги сервисира детските и спортските 
игралишта, така што се создадоа услови за санација на 
детските и спортски игралишта.

Со почит,
Општина Аеродром
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