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ПОЧИТУВАНИ СОГРАЃАНИ,
во из ми на ти ве 365 де на, ка ко и во пр ви от ман дат од 2009 до 2013 го ди на, про дол жив ме да 

ја пра ви ме Општина А е род ром на јур ба на, нај спор тска и нај зе ле на оп шти на во Ре пуб ли ка ма ке до ни ја.
Уш те од стар тот на мо јот втор ман дат со забр за но тем по се за фа тив ме со ре а ли за ци ја на зацр

та на та прог ра ма и ги поч нав ме бук вал но си те про ек ти пред ви де ни во прог ра ма та за 2013 го ди на, а 
стар ту вав ме и број ни про ек ти што не беа оп фа те ни со пре диз бор на та прог ра ма.

Како и до сега и понатаму ќе продолжиме да вложуваме и да се трудиме да го оп рав да ме мис
ле ње то де ка А е род ром е ед на од нај мо дер ни те оп шти ни во гра дот. Ние сме гор ди на о вој е пи тет. 

Од дру га стра на, и а ко ва жи ме за ед на од на јур ба ни те оп шти ни во Ре пуб ли ка ма ке до ни ја, што по 
„пра ви ло“ а со ци ра на мно гу бе тон, А е род ром ста на нај зе ле на оп шти на со ог ром ни те зе ле ни повр ши ни 
и со но ви те мо дер ни пар ко ви што ги из гра див ме за лу ѓе то да мо жат да се рек ре и ра ат во бли зи на на 
сво и те до мо ви. Пом ла ди те да спор ту ва ат, а по воз рас ни те да у жи ва ат во у ба ви ни те што ги ну дат о ви е 
пар ко ви.

Што се од не су ва до мла ди те, кои ја пра ват А е род ром нај мла да оп шти на во бук вал на смис ла на 
збо рот, тие се на ша ин спи ра ци ја и им пе ра тив да се гри жи ме да до би јат дос тој ни ус ло ви за без гриж но 
дет ство, но и ква ли тет но об ра зо ва ни е и вос пи та ни е, пре ку из град ба та на дет ски иг ра лиш та и ре кон
струк ци ја та и из град ба та на но ви у чи лиш та и дет ски гра дин ки.

Но, во оп што не ги за пос та ву ва ме ни ту ру рал ни те де ло ви во оп шти на та, ка де што вло жу ва ме 
ог ром ни на по ри и го ле ми фи нан сис ки сред ства за тие да се ур ба ни зи ра ат. за раз ли ка од из ми на ти те 
три е сетче ти ри е сет го ди ни, ко га ни кој не вло жу ва ше во о ви е на сел би, ние се за фа тив ме со го лем број 
ка пи тал ни про ек ти.

Гор но и Дол но Ли си че ги повр зав ме со ре кон стру и ран и про ши рен ре ги о на лен пат, кој има ис
клу чи тел но зна че ње за жи те ли те на о ви е две со сед ни на се ле ни мес та, би деј ќи им о воз мо жи побр за 
со об ра ќај на ко му ни ка ци ја со дру ги те де ло ви од оп шти на та и цен та рот на гра дот. Тие до би ја и тро то а ри 
и јав но ос вет лу ва ње на по го ле ми от дел од пат на та ин фрас трук ту ра, та ка што уш те по ве ќе им се по
доб ри ја ус ло ви те за жи ве е ње.

Со ам би ци и те не ма да зап ре ме, а ќе се за ло жи ме да не запре ниту развојот на општината, та ка 
што А е род ром да ос та не гор дост на Скоп је и на ма ке до ни ја.
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ивица КОнЕвСКи,
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Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски и ми нис те рот за тран спор т и врс ки, 
ми ле Ја на ки ес ки, на 26.9.2013 го ди на о фи ци јал но 
го пуш ти ја во у пот ре ба про ши ре ни от и ре кон стру и
ран пат Гор но – Дол но Ли си че.

„О вој про ект има ис клу чи тел но зна че ње 
за жи те ли те на Гор но и Дол но Ли си че, би деј ќи 
из град ба та на о вој со го ди ни ош те тен и те сен 
пат, им о воз мо жи побр за со об ра ќај на ко му ни
ка ци ја со дру ги те де ло ви од оп шти на та и цен та

рот на гра дот“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев
ски.

Дол жи на та на па тот од Гор но до Дол но Ли
си че из не су ва 3,5 ки ло мет ри, а ши ро чи на та 6 мет ри.

Ре кон струк ци ја та на па тот Гор но  Дол но 
Ли си че што се из ве де во рам ки на Прог ра ма та за 
ре ха би ли та ци ја и по доб ру ва ње на ло кал на та пат на 
мре жа во Ре пуб ли ка ма ке до ни ја, чи ни 24 ми ли о ни 
де на ри о без бе де ни од Ев роп ска та бан ка за об но ва 
и раз вој.

РЕКОНСТРУИРАН ПАТОТ ГОРНО-ДОЛНО ЛИСИЧЕ

ПРОШИРУВАЊЕ НА 
БУЛЕВАРОТ
„ТРЕТА
МАКЕДОНСКА 
БРИГАДА“

Гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це 
Тра ја нов ски, прет се да те лот на Вла да та на Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски и гра
до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски на 11.10.2013 го ди на го оз на чи ја 
по че то кот на гра деж ни те ра бо ти за про ши
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На по те гот од спор тски от цен тар „Ја не 
Сан дан ски“ до бу ле ва рот „Ср би ја“ па ра лел но 
со бу ле ва рот „АС НОм“ се гра ди но ва сер вис на 
у ли ца со пар ки ра лиш те.

„Со из град ба та на но ва та у ли ца ќе се 
о воз мо жи по ле сен прис тап до об јек ти те што 
се гра дат пок рај ке јот на вар дар , а ќе се до
би јат и 120 но ви пар кингмес та. Бенефиција 
од из град ба та на у ли ца та со пар ки ра лиш те ќе 
и ма ат не са мо ко рис ни ци те на об јек ти те, ту ку 
и си те гра ѓа ни во оп шти на та, а нај мно гу жи
те ли те на на сел ба та Ја не Сан дан ски“, из ја ви 
гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски.

Но ва та у ли ца та, ко ја ќе би де це лос но 
ос вет ле на, е со вкуп на повр ши на од над 12.000 
квад рат ни мет ри и дол жи на од 940 мет ри.

Спо ред про ек тот, гра деж ни те ак тив
нос ти, ис то та ка, оп фа ќа ат из град ба на тро то
а ри со ком плет на ко му нал на ин фрас трук ту ра, 
ат мос фер ска и фе кал на ка на ли за ци ја, во до вод 
и ас фал ти ра ње на у ли ца та.

НОвА УЛИЦА ПОКРАЈ КЕЈОт нА вАРДАР

ру ва ње и ре кон струк ци ја на бу ле ва рот „Тре та 
ма ке дон ска бри га да“.

„О вој про ект е уш те ед на потвр да за 
кон ти ну и ра на та ра бо та на Гра дот Скоп је за 
по доб ру ва ње на жи во тот во Скоп је, за по доб
ру ва ње на со об ра ќај ни те врс ки во гра дот, зго
ле му ва ње на без бед нос та во со об ра ќа јот и за 
на ма лу ва ње на ме те жот“, из ја ви гра до на чал
ни кот Тра ја нов ски.

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски из ра зи за
до вол ство од кон ти ну и ра ни те на по ри на Град 
Скоп је да во ве де ред во со об ра ќа јот, со ог лед 
на фак тот што пос лед ни те пет го ди ни гра дот 
до би де се ти на но ви и по ши ро ки бу ле ва ри, 
круж ни те ко ви и кат ни га ра жи. 

Гра до на чал ни кот на Оп шти на  А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, из ја ви де ка со про ши ру ва ње
то и ре кон струк ци ја та на бу ле ва рот „Тре та ма

ке дон ска бри га да“ ќе се ре шат се кој днев ни те 
проб ле ми со со об ра ќај ни от ме теж во о вој дел 
од оп шти на та, ка ко и на лу ѓе то што ра бо тат во 
о кол ни те об јек ти. „Про ши ру ва ње то на о ва а 
со об ра ќај ни ца ќе о воз мо жи побр за со об ра
ќај на ко му ни ка ци ја со дру ги те де ло ви од оп
шти на та и со цен та рот на гра дот, а од дру га 
стра на ќе ја зго ле ми и со об ра ќај на та без бед
ност“, до да де тој.

И на ку, бу ле ва рот „Тре та ма ке дон ска 
бри га да“ ко ја прет ста ву ва важ на со об ра ќај на 
ар те ри ја што го повр зу ва цен та рот на гра дот 
со Оп шти на А е род ром, ќе се про ши ри и ре кон
стру и ра од крс тос ни ца та со бу ле ва рот „Ср би
ја“ до крс тос ни ца та со у ли ца та „Ни ко ла Ка рев“ 
и ќе се тран сфор ми ра во по ши рок бу ле вар , со 
у ре де ни тро то а ри, зе ле ни ло и но во ос вет лу ва
ње.
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АСФАЛтиРАни
пОвЕЌЕ УЛиЦи

вО ЛиСиЧЕ

Гра деж ни те ак тив нос ти во те кот на 2013 
го ди на беа глав но на со че ни кон ас фал ти ра ње на 
кра ци те на по ве ќе у ли ци во Гор но Ли си че: То дор 
Чан гов, Ѓор ѓи Кап чев, Бо го мил ски По ход, Бо жи дар 
Рај ко виќ, Бо жин Ни ко лов, Гор нов ра нов ска, Ли сец и 
Гор но Ли си че.

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА УЛИЦАТА
„АНГЕЛ ДИМОВСКИ“
ВО СТАР АЕРОДРОМ

На 24.7.2013 го ди на гра до на чал ни ци те 
на Оп шти на А е род ром и на Град Скоп је, И ви
ца Ко нев ски и Ко це Тра ја нов ски, о фи ци јал но ја 
пуш ти ја во у пот ре ба ре кон стру и ра на та у ли ца 
„Ан гел Ди мов ски“ во на сел ба та Стар А е род
ром, ко ја се на о ѓа во бли зи на на по лик ли ни ка
та „Ја не Сан дан ски“.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски из ја ви де ка точ но за два ме
се ци кол ку што бе ше пред ви де но, жи те ли те во 
на сел ба та Стар А е род ром до би ја но ва у ли ца, 
до да вај ќи де ка Оп шти на та ќе про дол жи да ги 
сле ди пот ре би те на гра ѓа ни те и ќе ре а ли зи ра 
про ек ти со кои ќе се по доб ри фун кци о нал нос
та на оп шти на та и ќе се о лес ни жи во тот на 
гра ѓа ни те.

Ста ну ва збор за це лос на ре кон струк
ци ја на у ли ца та „Ан гел Ди мов ски“ ко ја се на
о ѓа ше во мно гу ло ша сос тој ба, во дол жи на 
од 300 мет ри. Вкуп на та ши ро чи на на ко ло
во зот за ед но со тро то а ри те из не су ва о ко лу 
9 мет ри, по точ но ши ри на та на ас фал тни
от ко ло воз из не су ва о ко лу 5 мет ри, до де
ка тро то а ри те кои се из гра де ни од бекатон 
плоч ки, се со ши ри на до 2 мет ри. Ис то та ка, 
на у ли ца та се из гра ди ја 12 но ви слив ни ци 
за по доб ро од вод ну ва ње на ат мос фер ска та 
во да и се повр за а со ат мос фер ска та ка на
ли за ци ја.

За ре кон струк ци ја та на о ва а у ли ца Оп
шти на А е род ром из дво и 8 ми ли о ни де на ри од 
бу џе тот.
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Гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це 
Тра ја нов ски из ја ви де ка о вој про ект Оп шти на 
А е род ром го ре а ли зи ра ше во ре кор дно вре

ме со што се потвр ду ва доб ро то ра бо те ње на 
оп шти на та во на со ка на по доб ру ва ње на ква
ли те тот на жи ве е ње на гра ѓа ни те.

По на лог на 
Оп шти на А е род ром, 
из ми на ти от пе ри од 
се ас фал ти ра ше и 
у ли ца та „Бо жин Ни
ко лов“ во Гор но Ли
си че. У ли ца та е ас
фал ти ра на во дол жи
на од 390 мет ри.

Гра деж ни ак
тив нос ти се из ве до а 
и на у ли ца та „мит ре 
вла от“ во на сел ба та 
Ли си че, зад тр гов
ски от цен тар , ко ја се 
ас фал ти ра ше во дол
жи на од 730 мет ри.
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НОвА ИНФРАСТРУКТУРА вО ИНДУСТРИСКАТА зОНА

На 16.8.2013 го ди на гра до на чал ни кот на 
Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски и ми нис те рот 
за тран спор т и врс ки, ми ле Ја на ки ес ки ја најавија 
из град ба та на ком плет на та ин фрас трук ту ра во на
сел ба та Ре он ски цен тар „А е род ром“.

Про ек тот оп фа ќа из град ба на но ви сер вис
ни у ли ци со тро то а ри во вкуп на дол жи на од о ко лу 
е ден и пол ки ло ме тар , кои ќе би дат це лос но ос
вет ле ни.

Ис то та ка, во рам ки те на про ек тот ќе би дат 
из гра де ни и о ко лу 1.000 пар кингмес та. Пот ре ба
та од из град ба на ком плет но но ва ин фрас трук ту ра 
е не оп ход на по ра ди сè по го ле ми от број но ви стан
бе ни об јек ти во о вој дел од Оп шти на та. 

Из град ба та на ин фрас трук ту ра та во Ре он
ски цен тар „Аеродром“ чи ни 70 ми ли о ни де на ри 
о без бе де ни од Бу џе тот на Оп шти на А е род ром. Ре
а ли за ци ја та на про ек тот се о че ку ва да завр ши на 
по че то кот на 2014 година.

НОвА ИНФРАСТРУКТУРА вО РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОм“

Гра до на чал ни ци те на Град Скоп је и Оп шти на 
А е род ром, Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко нев ски, на 
6.6.2013 го ди на о фи ци јал но го оз на чи ја по че то кот 
на из град ба та на но воп ро ек ти ра ни те у ли ци пок рај 
бу ле ва рот „Тре та ма ке дон ска бри га да“, ко ја оп фа ќа 
ко му нал на ин фрас трук ту ра, по точ но ат мос фер ска и 
фе кал на ка на ли за ци ја, во до вод и на крај ас фал ти ра
ње на у ли ци те и тро то а ри те.

„Пот ре ба та од из град ба на ком плет но но ва 
ин фрас трук ту ра се по ја ви по ра ди сè по го ле ми от број 
но ви об јек ти во о вој дел од Оп шти на та. На тој на чин 
ќе се о воз мо жи по ле сен прис тап и повр зу ва ње на 
но ви те стан бе ни об јек ти со бу ле ва рот „Тре та ма ке
дон ска бри га да“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски, 
кој до да де де ка за таа цел Оп шти на А е род ром из дво и 
о ко лу 60 ми ли о ни де на ри од сво јот Бу џет.

Но ви те сер вис ни у ли ци со пар ки ра лиш та ќе 
оп фа тат о ко лу 13 ил ја ди квад рат ни мет ри вкуп на 
повр ши на.
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Оп шти на А е род ром пос та ви но ва фе кал на, 
ат мос фер ска и во до вод на мре жа на три ло ка ци и: 
во Гор но Ли си че на у ли ци те „8“, „9“ и „10“, во Ре он
ски цен тар „Аеродром“ на у ли ци те „1“ „2“ и „3“, ка
ко и пок рај бу ле ва рот „Тре та ма ке дон ска бри га да“ 
ка де што се гра дат но ви те згра ди за до му ва ње.

Пок рај ка на ли за цис ка та мре жа, во мо мен
тов се пос та ви и бе тон ска заш ти та на га со вод на 
цев ка на дел од у ли ца та „3“ во Ре он ски цен тар 
„Аеродром“. Бе тон ска та заш ти та се извр ши на га
со вод на цев ка во дол жи на од 200 мет ри.

НОвА КАНАЛИзАЦИСКА 
мРЕЖА нА тРи 

ЛОКАЦии вО 
ОПШТИНА АЕРОДРОм

ОКОЛУ 50 НОВИ 
ОБЈЕКТИ ВО

СТАР АЕРОДРОМ

„Би са кал да на ја вам уш те е ден од над 100те 
про ек ти пред ви де ни во мо ја та из бор на прог ра ма. Тоа 
е про ек тот, со кој се о воз мо жу ва ат ус ло ви за из град
ба на над 50 но ви стан бе ни е ди ни ци во на сел ба та Стар 
А е род ром, ка ко и из град ба на ком плет на ин фрас трук
ту ра за пот ре би те на жи те ли те на о ва а ло ка ци ја“, из
ја ви гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, на прескон фе рен ци ја по добивањето на 
вто ри от гра до на чал нич ки ман дат.

Ста ну ва збор за мес то то на во е ни те ба ра ки во 
Стар А е род ром, по точ но на ло ка ли те тот Црк ва УЕ Б.

Оп шти на А е род ром до не се де та лен ур ба нис
тич ки план за о вој ло ка ли тет во сог лас ност со но ви от 
ГУП, и тоа се ка ко во кон сул та ци ја со гра ѓа ни те и нив
ни те пот ре би. 

Ис то та ка, спо ред о вој про ект, Оп шти на А е род
ром ќе ја из гра ди ком плет на та ин фрас трук ту ра не оп
ход на за но ви те згра ди. 
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Про лет та 2013 го ди на беа из гра де ни две но
ви пар ки ра лиш та та во Оп шти на А е род ром со вку
пен ка па ци тет од о ко лу 150 но ви пар кингмес та“ 
пок рај бу ле ва рот „АС НОм“ во бли зи на на пар кот со 
а ви он.

На о вој на чин Оп шти на А е род ром про дол
жу ва да се спра ву ва со проб ле мот со кој се со о
чу ва ат жи те ли те од ур ба ни от дел  не дос ти гот од 
пар кингпрос тор . Пар ки ра лиш та та, ед но то со вкуп

на повр ши на од о ко лу 2.300 квад рат ни 
мет ри, а дру го то со вкуп на повр ши на од 
1.400 квад рат ни мет ри, и ма ат пет пар
кингмес та на ме не ти за ли ца со по себ ни 
пот ре би.
Со из град ба та на пар ки ра лиш та та се 

о воз мо жи по се ти те ли те на пар кот „А е род ром“, ка
ко и на фуд бал ски те иг ра лиш та, кои до а ѓа ат со ав
то мо би ли да ги пар ки ра ат во не пос ред на бли зи на, 
но ис то та ка и за гра ѓа ни те кои жи ве ат во нај блис
ки те згра ди.

И на ку, во Оп шти на А е род ром до се га има из
гра де но вкуп но 17 но ви пар ки ра лиш та со над 2.000 
но ви пар кингмес та.

ДвЕ нОви
ПАРКИРАЛИШТА

„Ре кон струк ци ја та на че ти ри те но ви пар
ки ра лиш та во на сел ба та Ос тро во прет ста ву ва 
уш те е ден до каз де ка про дол жу ва ме да го ре
ша ва ме нај гор ли ви от проб лем, со кој се со о
чу ва ат жи те ли те од ур ба ни от дел на Оп шти на 
А е род ром  не дос ти гот од пар кинг  прос тор “, 
из ја ви гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски.

Ста ну ва збор за об но ва на 4 пос тој ни пар
ки ра лиш та ме ѓу згра ди те по дол жи на та на у ли
ца та „вла ди мир Ко ма ров“ со вкуп на повр ши на од 
о ко лу 5.000 квад рат ни мет ри и со вку пен ка па ци
тет од о ко лу 150 но ви пар кингмес та. Об но ва та 
оп фа ти за ме на на гор ни от ас фал тен слој со нов.

Сред ства та за ре кон струк ци ја та на че ти
ри те пар ки ра лиш та во о ва а на сел ба во ви си на 
од 11 ми ли о ни де на ри се о без бе де ни во Бу џе тот 
на Оп шти на та. Пар ки ра ње то на две те пар ки ра
лиш та е бес плат но.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 4 пАРКиРАЛиШтА 
вО НАСЕЛБАТА ОСТРОвО
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Жи те ли те на у ли ца та „Кос та Но ва ко виќ“ 
во на сел ба та Стар А е род ром до би ја нов тро то ар .

Гра деж ни те ак тив нос ти на о ва а у ли ца оп
фа ти ја ас фал ти ра ње на тро то а рот во дол жи на од 
420 мет ри и ши ро чи на од 2,6 мет ри.

Но ви от тро то ар се про те га од по лик ли
ни ка та „Ја не Сан дан ски“ до мар ке тот „Ти некс“ на 
бу ле ва рот „Тре та ма ке дон ска бри га да“.

Оп шти на А е род ром со цел да се ур
ба ни зи ра ру рал ни от дел, вед наш по из бо
ри те поч на со из град ба на но ви тро то а ри 
на 10 у ли ци во Гор но Ли си че и нив но це
лос но ос вет лу ва ње.

Ста ну ва збор за у ли ци те „То дор 
Чан гов“, „Ѓор ѓи Кап чев“, „Бла го ја му че то“, 
„ва си ли е Ѓу ро виќ“, „Бо жин Ни ко лов“, „Гор
нов ра нов ска“, „Ли сец“, глав на та у ли ца што 
се про те га од „Фев ру ар ски По ход“ па сè до 
Ус јан ски от ка нал и дру ги у ли ци во Гор но 
Ли си че, ка ко и У ли ца 1 во Дол но Ли си че. 

вкуп на та повр ши на на но ви те тро
то а ри во Гор но и Дол но Ли си че из не су ва 
ре чи си 14 ил ја ди квад рат ни мет ри, а дол
жи на та о ко лу 9 ки ло мет ри. 

Оп шти на А е род ром прет ход но ја из
гра ди ка на ли за цис ка та мре жа и ги ас фал
ти ра у ли ци те во ру рал ни от дел. Но ви те и 
ос вет ле ни тро то а ри им о воз мо жи ја на гра
ѓа ни те да се дви жат по без бед но.

нОв тРОтОАР
НА УЛИЦА
„КОСТА НОвАКОвИЌ“

нОви тРОтОАРи 
вО ГОРНО ЛИСИЧЕ



12          ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ зА РЕАЛИзИРАНИТЕ ДЕЛА вО пРвитЕ 365 ДЕнА ОД вТОРИОТ мАНДАТ

„Со ре кон струк ци ја та на дет ска та у ли ца „То
ше Про ес ки“, ко ја на по ве ќе мес та бе ше ош те те на, 
гра ѓа ни те до би ја по у ба во мес то за про шет ка, од
мор и ре лак са ци ја“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев
ски на 18.9.2013 го ди на, ко га официјално се пуш ти 
во у пот ре ба ре кон стру и ра на та пе шач ка па те ка „То

ДЕТСКАТА УЛИЦА „тОШЕ пРОЕСКи“ 
ДОБИ НОв ЛИК

нОви ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ
Оп шти на А е род ром из гра ди но ви пе шач ки па

те ки на не кол ку ло ка ци и на ур ба на та те ри то ри ја. Ло
ка ци и те се од ре де ни во за вис ност од пот ре би те на 
гра ѓа ни те, ка ко и врз ос но ва на нив ни те прис тиг на
ти ба ра ња со цел да се о воз мо жи по ле сен при од до 
нив ни те до мо ви.

Но ви те пе шач ки па те ки се на о ѓа ат во на сел
ба та Ос тро во на у ли ца та „вла ди мир Ко ма ров“ 6 и 8 
зад ТЦ „Скоп јан ка“ кај иг ра лиш те то и во бли зи на на 
пе шач ки от мост кој во ди кон Скоп ски са ем, ка ко и на 
у ли ца „Кос та Но ва ко виќ“ 42 во бли зи на на гра дин ка та 
„Из вор че“.

Ис то та ка, но ва пе шач ка па те ка со ши ро чи на 
од 4 мет ри е нап ра ве на и во сре диш ни от дел ме ѓу 
но ви те згра ди во Гор но Ли си че.

Па те ки те се из ра бо те ни од бе ка тон плоч ки.

ше Про ес ки“, поз на та 
ка ко дет ска у ли ца. Тој 
до да де де ка дет ска
та у ли ца ка ко кул тно 
мес то, на кое се со би
ра ат и дру жат мла ди те 
од це ла та оп шти на до
би по сов ре мен из глед.

И на ку, пе шач
ка та па те ка е ши ро ка 
7 мет ри, а дол га 550 
мет ри. Дет ска та у ли ца 
е поп ло че на со мер

мер ни коц ки и гра нит ни пло чи, на кои се из гра ви
ра ни ју на ци од цр та ни те фил мо ви. Па те ка та е ком
плет но ос вет ле на, а пос та ве на е и ур ба на оп ре ма, 
по точ но клу пи и кан ти за от па до ци.

Пок рај па те ка та се из гра де ни 96 жар ди ни
е ри со хри зан те ми и зим зе ле ни рас те ни ја, кои ги 
до ни ра ше Град Скоп  је, пре ку јав но то прет  при  ја  ти  е 
„Пар ко ви и зе ле ни ло“.
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Жи те ли те на Оп шти на А е род ром во 2013 го
ди на до би ја но ви чеш ми за пи е ње во да. Чеш ми те се 
со нов мо де рен ди зајн и со е ко лош ка ка рак те рис
ти ка, би деј ќи фун кци о ни ра ат со вен тил на пуш та ње.

Пос та ве ни се о сум но ви чеш ми на не кол ку 
ло ка ци и во оп шти на та и тоа во на сел ба та Ос тро во 
кај дет ско то иг ра лиш те на у ли ца „вла ди мир Ко ма
ров“ број 13, во бли зи на на ОУ „Љу бен Ла пе“, во 
дво рот на ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“, ме ѓу згра ди те на 
бу ле вар АС НОм 20 и 74, ка ко и во на сел ба та Ре он
ски цен тар „Аеродром“.

Чеш ми те се пос та ве ни по ба ра ње на гра ѓа
ни те, од нос но на ло ка ци и ка де што струч ни те служ
би утвр ди ле де ка има пот ре ба од пос та ву ва ње но ви 
чеш ми за во да.

И на ку, во Оп шти на А е род ром се пос та ве ни 
о ко лу 70 чеш ми за пи е ње во да кои ги одр жу ва ЈП 
„во до вод и ка на ли за ци ја“.

нОви ЧЕШМи
зА ПИЕЊЕ вОДА

ПОСТАвЕНИ 640 СвЕтиЛКи 
СО НОвИ ЛИНИИ зА ЈАвНО 

ОСвЕТЛУвАЊЕ
Из ми на ти от пе ри од на по ве ќе ло ка ци и во Оп шти на А е род ром 

се пос та ви ја 640 све тил ки со но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва ње.
Но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва ње се пос та ве ни на не кол ку 

у ли ци во Дол но и Гор но Ли си че, на у ли ци те „Гор но Ли си че“, „Бо жин 
Ни ко лов“, „Ли сец“, „ва си ли е Ѓу ро виќ“, „То дор Чан гов“, „Ѓор ѓи Кап чев“, 
„мар шал Ти то“, „Гор нов ра нов ска“.

Но ви ли ни и за ос вет лу ва ње се пос та ве ни и во на сел ба та Ли
си че и тоа на не кол ку ло ка ци и на бу ле ва рот „12та ма ке дон ска бри
га да“, по то а во на сел би те Но во Ли си че и Ја не Сан дан ски и тоа, пок рај 
пе шач ки те па те ки, дет ски те и спор тски те иг ра лиш та на бу ле ва ри те 
„АС НОм“, „ви до е С. Ба то“, „Ја не Сан дан ски“, ка ко и на не кол ку ло ка ци и 
на у ли ци те „вла ди мир Ко ма ров“ и „Бој ми ја“ во на сел ба та Ос тро во.

во рам ки на те ков но то одр жу ва ње на јав но то ос вет лу ва ње из
ми на ти ов пе ри од се извр ши и за ме на на 980 ста ри све тил ки со но ви.

Ис то та ка, се пос та ве ни и 12 но ви реф лек то ри со све тил ки кај 
три те па рак ли си „Св. Сте фан“ до мај чин дом, „Св. Ни ко ла“ во пар кот 
„Јане Сандански“ и „Св. Бо го ро ди ца“ во пар кот „Тоше Проески“.
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НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“

Со се че ње лен та на 2.9.2013 го ди на 
све че но бе ше пуш те но во у пот ре ба но во то 
у чи лиш те во Ре он ски цен тар „А е род ром“, во 
кое се ос тва ру ва де вет го диш но ос нов но об
ра зо ва ни е. 

И ме то на но во то у чи лиш те е „А лек
сан дар Ма ке дон ски“, а од о ва а у чеб на 
2013/2014 го ди на се о воз мо жи нас та ва за 
у че ни ци од пр во до пет то од де ле ни е, сог
лас но ин те ре сот за за пи шу ва ње на пр во од
де лен ци, ка ко и пре ми ну ва ње на у че ни ци од 
по ви со ки те од де ле ни ја од дру ги у чи лиш та. 
Од на ред на та у чеб на го ди на, пак, се о че ку ва 
постепено да се зго ле му ва бро јот на од де ле
ни ја та со за пи шу ва ње но ви у че ни ци.

У чи лиш на та згра да се прос ти ра на 
повр ши на од 5.300 квад рат ни мет ри со 18 
у чил ни ци, кои ги за до во лу ва ат си те сов ре
ме ни стан дар ди и нор ма ти ви за ре а ли зи ра
ње на вос пит нооб ра зов ни от про цес. Об јек

тот рас по ла га и со прос то ри и за ад ми нис
тра тив нотех нич ки пер со нал (кан це ла ри и за 
ди рек то рот, струч на та служ ба, нас тав ни от и 
не нас тав ни от ка дар , прос то ри и за тех нич ки
от пер со нал, тр пе за ри ја, куј на, биб ли о те ка и 
спор тска са ла). У чи лиш на та згра да на но во то 
ос нов но у чи лиш те има вку пен ка па ци тет за 
оп фа ќа ње на о ко лу 900 у че ни ци.

Ме бе лот и оп ре ма та пот реб ни за внат
реш но оп ре му ва ње на но во то ос нов но у чи
лиш те во Ре он ски цен тар ги о без бе ди Оп шти
на А е род ром, со фи нан сис ки сред ства пред
ви де ни во Бу џе тот на Оп шти на та за 2013 
го ди на.

Сред ства та за из град ба на но во то у чи
лиш те во ви си на од о ко лу 2 ми ли о ни ев ра, 
пак, се о без бе де ни од Бу џе тот на Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

„Пот ре ба та од из град ба на но во ос нов
но у чи лиш те про из ле зе со ог лед на тоа што 
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Оп шти на А е род ром го ре а ли зи ра ше про ек
тот за ре кон струк ци ја и из град ба на ог ра ди те во 
се дум те ос нов ни у чи лиш та на неј зи на та те ри то ри ја.

Но ви и ре кон стру и ра ни ог ра ди до би ја у чи
лиш та та „Бла же Ко нес ки“, „Бра ќа ми ла ди нов ци“, 
„Љу бен Ла пе“, „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, „Ла зо Ан ге лов
ски“, „Ди ми тар ма ке дон ски“ и „Го це Дел чев“ во Гор
но Ли си че.

Ре кон струк ци ја та на ог ра ди те оп фа ти за ме на 
на ош те те ни те де ло ви со но ви, поп рав ка на вра ти

те, бо ја ди су ва ње, ка ко и из град ба на ком плет но но
ва ог ра да во у чи лиш та та ка де што недостасуваше.

за о вој про ект Оп шти на А е род ром из дво и 
о ко лу 6,5 ми ли о ни де на ри од Бу џе тот, од кои 2,4 
ми ли о ни де на ри се донација на Швај цар ска та а ген
ци ја за раз вој и со ра бот ка.

И на ку, о вој про ект гра ѓа ни те на оп шти на та 
го прог ла си ја за при о ри те тен на ми на ти от цик лус 
„Фо ру ми во за ед ни ца та“ одр жан во Оп шти на А е
род ром.

нОви ОГРАДи вО ОСНОвНИТЕ УЧИЛИШТА

во А е род ром, ка ко нај мла да оп шти на, жи ве ат 
о ко лу 80.000 жи те ли, од кои по ве ќе то мла ди 
брач ни па ро ви со де ца. Но во то у чи лиш те ну ди 
по доб ри ус ло ви за ре а ли зи ра ње на вос пит но
об ра зов ни от про цес за си те у че ни ци, кои сво
е то об ра зо ва ни е го поч на ле во дру ги у чи лиш
та по да ле ку од мес то то на жи ве е ње“, из ја ви 
гра до на чал ни кот И ви ца Ко нев ски. 

Со поч ну ва ње со ра бо та на но во то ос
нов но у чи лиш те во Ре он ски цен тар , ка ко што 
до да де гра до на чал ни кот Ко нев ски, ќе дој де 

до за бе ле жи тел но рас то ва ру ва ње на нај го
ле мо то ос нов но у чи лиш те „Ла зо Ан ге лов ски“ 
во Но во Ли си че, кон кое из ми на ти те го ди ни 
гра ви ти ра а у че ни ци те од на сел ба та Ре он ски 
цен тар , што прет ста ву ва ше до пол ни те лен 
проб лем за ова ос нов но у чи лиш те во од нос 
на о без бе ду ва ње то прос тор ни ус ло ви, до во
лен број нас та вен ка дар и до вол но прос тор 
за неп ре че но из ве ду ва ње сов ре ме на нас та
ва и ор га ни зи ра ње на вос пит нооб ра зов ни от 
про цес.
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РЕКОнСтРУКЦиЈА
НА ГРАДИНКИTE

„БАмБИ“ И „ИзвОРЧЕ“
во те кот на про лет та и ле то то 2013 го ди на 

беа ре кон стру и ра ни две пре ду чи лиш ни институции 
и тоа, две те гра дин ки „Бам би“ и „Из вор че“, кои се 
кло но ви на гра дин ка та „Ср нич ка“. Про ек тот оп фа
ти за ме на на про зор ци те и ре кон струк ци ја на са ни
тар ни те јаз ли, та ка што и о ви е две гра дин ки до би ја 
ком плет но нов из глед.

„Со цел да се по доб рат ус ло ви те за неп ре че
но од ви ва ње на вос пит нооб ра зов ни от про цес во 
гра дин ки те, пред сè, гри жа та за де ца та кои ја прет
ста ву ва ат на ша та ид ни на, Оп шти на А е род ром ги ре
но ви ра дет ски те гра дин ки со е ко лош ки ма те ри ја ли 
и со тен ден ци ја тие да станат це лос но е нер гет ски и 
е фи кас ни об јек ти. На тој на чин ќе се о воз мо жи пок
ва ли тет но извр шу ва ње на вос пит но  об ра зов ни от 
про цес и заш те да на е нер ги ја“, из ја ви гра до на чал
ни кот Ко нев ски. 

И на ку, прет ход но Оп шти на А е род ром це
лос но ја ре кон стру и ра ше гра дин ка та „Ка лин ка“ со 
што ста на пр ва та е нер гет ски е фи кас на гра дин ка, 

а се ре кон стру и ра а и об јек ти те на две те гра дин ки 
„Ср нич ка“ и „Бу ба ма ра“ со нив ни те кло но ви, ко ја 
оп фа ти ре кон струк ци ја на пок ри ви те, про ме на на 
про зор ци те, ка ко и ре кон струк ци ја на са ни тар ни те 
јаз ли, до де ка во меѓувреме бе ше пуш те на во у пот
ре ба и новата детска градинка „Сонце“ во Ре он ски
от цен тар „А е род ром“.

„Оп шти на А е род ром до се га за мно гу ра бо ти 
би ла при мер , ка ко и о вој пат, за тоа ка ко тре ба да се 
пре зе ма од го вор ност на ло кал но, од нос но оп штин
ско ни во, во од нос на гри жа та за де ца та“, из ја ви ми
нис те рот Рис тов ски, поз дра ву вај ќи ја и ни ци ја ти ва та 
за ре но ви ра ње на дет ски те гра дин ки и по ви ку вај ќи 
ги и дру ги те оп шти ни да го сле дат при ме рот на А е
род ром.
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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 17.1.2014 го ди на во дет
ска та гра дин ка „Ср нич ка“ об јект 
„Че кор че“ о фи ци јал но го оз на чи 
стар тот на про ек тот за по доб ру
ва ње на вос пит нооб ра зов ни от 
про цес во Оп шти на А е род ром и 
Гра дот Скоп је пре ку во ве ду ва
ње бес пла тен ан глис ки ја зик и 
про ши ру ва ње на ка па ци те тот на 
дет ски те гра дин ки. 

„Од 2014 го ди на во ве ду
ва ме бес плат но и зу чу ва ње на 
ан глис ки от ја зик во си те дет ски 
гра дин ки во Оп шти на А е род ром, 
што зна чи де ка ро ди те ли те ве ќе не мо ра да из дво
ју ва ат до пол ни тел ни сред ства од сво јот се ме ен бу
џет ка ко до се га“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски, 
до да вај ќи де ка прог ра ми те по кои се ра бо ти, се 
про фе си о нал но из ра бо те ни и со од вет ни за дет ска
та воз раст, од нос но ме то ди ки те за ра бо та се при ла

БЕСпЛАтЕн АнГЛиСКи ЈАЗиК
вО ГРАДИНКИТЕ

го де ни за де ца од пре ду чи лиш на воз раст.
И зу чу ва ње то на ан глис ки от ја зик ќе ста не 

дел од ре дов ни те ак тив нос ти во гра дин ки те и де
ца та ќе про дол жат ре дов но да го и зу чу ва ат о вој 
свет ски ја зик, за раз ли ка од до се гаш на та прак ти ка 
пре ку ор га ни зи ра ње кур се ви.
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во 2013 го ди на бе ше пос та вен ка менте
мел ник на спор тски от цен тар „Ја не Сан дан ски“.

„Со из град ба та на спор тски от цен тар на ши те 
спор тис ти ќе до би јат дос тој ни ус ло ви за веж ба ње, 
а Оп шти на А е род ром и Скоп је ќе и ма ат уш те е ден 
реп ре зен та ти вен спор тски об јект, во кој о че ку вам 
да се ни жат мно гу до маш ни и ме ѓу на род ни ти ту ли и 
во кој на ши те нај мла ди ге не ра ци и ќе пре рас ну ва ат 
во врв ни свет ски спор тис ти“, из ја ви гра до на чал ни
кот Ко нев ски.

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски из ја ви де ка ова 
е ис то рис ки мо мент за спор тот во Оп шти на А е род
ром, до де ка гра до на чал ни кот Тра ја нов ски спор т
ски от цен тар го на ре че храм на спор то ви те. 

Но ви от спор тски цен тар со ка па ци тет за 
5.000 гле да чи, се гра ди на мес то то на ста ра та спор т

ска са ла. во глав на та по ве ќе на мен ска са ла ќе мо же 
да се веж ба ко шар ка, ра ко мет, мал фуд бал и од бој
ка, а спо ред про ек тот ќе се из гра ди и по мош на са ла 
за тре нин зи со ка па ци тет од о ко лу 1.000 гле да чи, 
ка ко и хо тел, ба зен, спа и мо де рен фит нес цен тар .

Пред ви де на та повр ши на за гра де ње на 
спор тски от цен тар из не су ва о ко лу 11.000 м2, а мак
си мал на та ви со чи на ќе би де 34 мет ри. Са ла та, пак, 
ќе би де ви со ка 21 ме тар . Спор тски от цен тар „Ја не 
Сан дан ски“ е пред ви де но да се гра ди спо ред си те 
стан дар ди на ФИ БА и ЕХФ со над 500 паркингместа. 

Ка ко што на ја ви прет став ни кот на фир ма та 
„Ја не Сан дан ски“, ко ја ќе го гра ди но ви от спор тски 
цен тар , во не го ќе веж ба ат ко шар кар ски от клуб 
мзТ Скоп је – А е род ром и жен ски от ра ко ме тен клуб 
вар дар .

КАМЕн-тЕМЕЛниК НА СПОРТСКИОТ 
ЦЕНТАР „ЈАнЕ САнДАнСКи“

Општина Аеродром во мај 2013 година 
беше домаќин на државните спортски игри, на кои 
учествуваа околу 5.000 ученици.

Спор тски те иг ри ги ор га ни зи ра Фе де ра ци
ја та на у чи лиш тен спор т на ма ке до ни ја под пок
ро ви тел ство на вла да та на Ре пуб ли ка ма ке до ни ја, 

ми нис тер ство то за об ра зо ва ни е и на у ка и А ген ци
ја та за мла ди и спор т.

На иг ри те у чес тву ва а шес те нај доб ри е ки пи 
од др жа ва та и тоа по две од ис точ ни от, за пад ни
от и скоп ски от ре ги он. Е ки пи те се нат пре ва ру ва а 
во пет спор то ви и тоа: ко шар ка, фут сал, ра ко мет, 

МАЛи СпОРтСКи иГРи
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На 3.1.2014 го ди на о фи ци јал но поч на из
град ба та на но во по ве ќе на мен ско спор тско иг
ра лиш те на ме не то за гра ѓа ни те на Ре он ски цен
тар „Аеродром“.

 Ова е дел од про ек тот „100 по ве ќе на
мен ски иг ра лиш та“ ка ко ин вес ти ци ја на владата 
на Ре пуб ли ка ма ке до ни ја, но и Оп шти на А е род

ром до се га има из гра де но по ве ќе од 20 вак ви 
по ве ќе на мен ски спор тски иг ра лиш та.

 „Си те иг ра лиш та во Оп шти на А е род ром 
гра ѓа ни те мо жат да го ко рис тат бес плат но, па 
ду ри и во ве чер ни те ча со ви, со ог лед на фак тот 
што се ос вет ле ни. Оп шти на та ќе про дол жи да 
гра ди вак ви спор тски те ре ни на си те о ни е мес

та ка де што не дос та су ва ат сè со цел жи те ли те 
на оп шти на та да и ма ат ка де да спор ту ва ат“, из ја
ви гра до на чал ни кот Ко нев ски. Кон крет но на ова 
спор тско иг ра лиш те ќе мо же да се иг ра ра ко мет, 
фуд бал и ко шар ка.

 вкуп на та повр ши на на по ве ќе на мен
ско то иг ра лиш те за ед но со о би кол на та па те ка 

из не су ва 1.300 квад рат ни мет ри, и ќе содр жи 
два го ла за мал фуд бал и ра ко мет, ка ко и че ти ри 
ко ша. 

Иг ра лиш те то ќе би де ог ра де но со тран
спа рен тна жичена ог ра да ви со ка шест мет ри и 
ќе би де це лос но ос вет ле но за да мо же рек ре а
тив но да се ко рис ти и во ве чер ни те ча со ви.

СЕ ГРАДИ пОвЕЌЕнАМЕнСКО
СпОРтСКО иГРАЛиШтЕ вО

РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОм“

Од 26.5.2013 го ди на до 20.6.2013 го
ди на во Спор тски от цен тар „Ново Лисиче“ се 
одр жа вто ри от по ред тур нир во мал фуд бал 
„Скоп је 2013“.

Тур ни рот, на кој се при ја ви ја 60 е ки
пи, го ор га ни зи ра ат Оп шти на А е род ром и Град 
Скоп је, кои и ма ат о без бе де но наг ра ден фонд 
за по бед ни ци те во ви си на од 300.000 де на ри.

ТУРНИР вО мАЛ ФУДБАЛ „СКОпЈЕ 2013“

од бој ка и фуд бал во маш ка и жен ска ка те го ри ја, ка ко и 
е ден по е ди не чен спор т ат ле ти ка и два про мо тив ни спор
то ви по ве ло си пе ди зам и бад мин тон.

У че ни ци те нат пре ва ру ва чи, кои дој до а од дру ги 
гра до ви во др жа ва ва беа смес те ни во до мо ви те на у че
ни ци те од скоп ски те ос нов ни у чи лиш та. На тој на чин, 
пок рај спор тски от ка рак тер , у че ни ци те и ма а мож ност да 
се дру жат, да се за ба ву ва ат и по доб ро да се за поз на ат.
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НОВА СПОРТСКА САЛА ВО
ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

„Жи те ли те на Гор но Ли си че де нес ка до
би ја но ва спор тска са ла ко ја прет ста ву ва уш те 
е ден про ект пос ве тен на де ца та, на мла ди те и 
на спор тис ти те во Оп шти на А е род ром“, из ја ви 
гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, на 22.11.2013 го ди на, ко га о фи ци
јал но бе ше пуш те на во у пот ре ба но ва та спор т
ска са ла во ОУ „Го це Дел чев“ во Гор но Ли си че. 

Гра до на чал ни кот Ко нев ски до да де де ка 
со из град ба та на по ве ќе на мен ска та спор тска 
са ла на у че ни ци те во Гор но Ли си че им се о воз
мо жи ја ус ло ви за ква ли тет ни тре нин зи, со до

вол но спор тска оп ре ма, спра ви и рек ви зи ти.
На о фи ци јал но то пуш та ње во у пот ре ба 

на спор тска та са ла при сус тву ва ше и прет се
да те лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Ни ко ла Гру ев ски и Ми нис те рот за об ра зо ва ни е 
и на у ка, Спи ро Рис тов ски.

„Ос нов но то у чи лиш те Го це Дел чев ни ко
гаш во ми на то то не ма ло вис тин ска са ла, ко ја 
на у че ни ци те ќе им о воз мо жи нор мал ни ус ло
ви за фи зич ко вос пи та ни е и спор т, ча со ви те се 
одр жу ва ле над вор или во не со од вет ни ус ло ви. 
Но, де нес ка ве ќе не е та ка. Де нес ка го ос тва

РЕКОнСтРУиРАни 
СпОРтСКитЕ САЛи 

вО ОСНОвНИТЕ 
УЧИЛИШТА

ми нис те рот за об ра зо ва ни е и на у ка, Спи ро 
Рис тов ски и гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род
ром, И ви ца Ко нев ски на 26.8.2013 го ди на све че но 
ги пуш ти ја во у пот ре ба ре кон стру и ра ни те спор тски 
са ли во ос нов ни те у чи лиш та во Оп шти на та.

„Со о ва а круп на ин вес ти ци ја ос нов ни те у чи
лиш та це лос но се мо дер ни зи ра а, а у че ни ци те до би
ја со од вет ни ус ло ви за спор ту ва ње на мес та та ка де 
што го че ли чат сво е то здрав је“, из ја ви гра до на чал
ни кот Ко нев ски. Тој до да де де ка ре кон струк ци ја та 
на у чи лиш ни те об јек ти ми на та та го ди на и ре кон
струк ци ја та на спор тски те са ли во ос нов ни те у чи
лиш та о ва а го ди на се нај до бар до каз де ка по го ле ми
те ин вес ти ци и Оп шти на А е род ром ги вло жу ва ток му 
во об ра зо ва ни е то ка де што се гра ди иднината на 
нашите деца. во рам ки на про ек тот за ре кон струк
ци ја на спор тски те са ли беа оп фа те ни и соб ле ку
вал ни те, ка ко и прос то ри и те за рек ви зи ти. 

Ис то та ка, беа ре кон стру и ра ни пок ри ви те 
на спор тски те са ли во не ко и у чи лиш та, се про ме ни 
внат реш на та сто ла ри ја, се ре но ви ра а са ни тар ни те 
јаз ли, се пос та ви ја заш тит ни ре шет ки на про зор ци
те и вра ти те во спор тски те са ли, се за ме ни ја по до
ви те и плоч ки те во соб ле ку вал ни те и ход ни ци те. Се 
молерисаа ѕи до ви те и пла фо ни те, а се ре кон стру и
ра ше и во до вод на та, ка на ли за цис ка та и е лек трич на 
ин ста ла ци ја и се пос та ви ин ста ла ци ја за гре е ње и 
про вет ру ва ње на са ли те.

Сред ства та од ре чи си 30 ми ли о ни де на ри се 
о без бе де ни од Бу џе тот на Оп шти на А е род ром. 

ми нис те рот Рис тов ски по со чи де ка А е род
ром е при мер за оп шти на ко ја ве ќе по дол го вре ме 
вло жу ва во об ра зо ва ни е то, а се га и со ин вес ти ци
ја та во спор тски те са ли, кои се сос та вен дел на у чи
лиш та та, зна чи тел но ќе се по доб ри вос пит но об ра
зов ни отпро цес.
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рив ме ве те но то и нап ра вив ме но ва спор тска 
са ла“ из ја ви пре ми е рот Гру ев ски до да вај ќи 
де ка но ва та са ла е дел од про ек тот „Из град ба 
на 145 спор тски са ли“ во рам ки на Ми нис тер
ство то за об ра зо ва ни е и на у ка.

Ми нис те рот Рис тов ски по со чи де ка пра
во то на об ра зо ва ни е е нај ви со ко то пра во што 
Ми нис тер ство то за об ра зо ва ни е и на у ка има 
обвр ска во це лост да го по чи ту ва и да го о без
бе ди, до да вај ќи де ка де ца та пре ку у чи лиш ни
те ак тив нос ти и об ра зов ни содр жи ни тре ба да 
стек нат зна е ња, жи вот ни веш ти ни и мож нос ти 
за ин ди ви ду а лен и про фе си о на лен раз вој.

И на ку, во но ва та са ла у че ни ци те и ма ат 
мож ност да тре ни ра ат ко шар ка, од бој ка, гим
нас ти ка, ра ко мет и дру ги спор то ви.

У чи лиш на та фис кул тур на са ла има 
повр ши на од 620 квад рат ни мет ри и ви со чи
на од 7 мет ри, ка ко и не кол ку по ве ќе на мен ски 
прос то ри и и тоа маш ка и жен ска гар де ро ба, 
две нас тав нич ки кан це ла ри и и са ни тар ни јаз
ли оп ре ме ни со тушкабини.

На 1.11.2013 го ди на во пар кот со а ви он во 
Оп шти на А е род ром се одр жа пос лед ни от нас тан од 
ма ни фес та ци ја та „Спор тски бонтон“ под пок ро ви
тел ство на прет се да те лот на Ре пуб ли ка ма ке до ни
ја, Ѓор ѓе И ва нов.

Прет се да те лот И ва нов за ед но со а ме ри кан
ски от ам ба са дор , Пол во лер с и гра до на чал ни кот на 
Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски ги прос ле ди ја 
спор тски те ак тив нос ти пок рај по ли го ни те и раз го
ва ра а со у чес ни ци те.

во рам ки на ма ни фес та ци ја
та, ко ја се ре а ли зи ра во со ра бот ка со 
7 оп шти ни од Ре пуб ли ка ма ке до ни ја 
(Ка ва дар ци, Ро со ман, А е род ром, ва
лан до во, Де бар , Цен тар Жу па, Те ар це), 
о ко лу 200 у че ни ци иг ра а тра ди ци о нал
ни иг ри на 7 по ли го ни, а и ма а пре да ва
ње и ак тив но у чес тво во ра бо тил ни ци.

„Цел та на спор тски от бонтон 
е мла ди те од раз лич ни со ци јал ни и 
ет нич ки гру пи да се дру жат, да се за
ба ву ва ат и да на у чат ка ко да се нат

пре ва ру ва ат, ка ко спор тски да се од не су ва ат, да се 
на у чат на фер иг ра, но и да се пот се тат на не ко и иг
ри кои се ве ќе под за бо ра ве ни, ка ко што се иг ра ње 
лас тик, вле че ње ја же, ско ка ње во ав то мо бил ски 
гу ми и слич но“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски. 
Поддр шка на про ек тот му да до а ам ба са до рот во
лер с и прет се да те лот И ва нов кој ре че де ка е ова 
„еден ис клу чи тел но ва жен про ект, со кој пре ку иг
ра и спор ту ва ње мла ди те се у чат ка ко да се од не су
ва ат во жи во тот“.

ОПШТИНА АЕРОДРОм
ДОМАЌин нА СпОРтСКиОт БОн-тОн
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Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски за ед но со прет се да те лот на Ре пуб
ли ка ма ке до ни ја, Ѓор ѓе И ва нов, на 12.9.2013 го ди
на о фи ци јал но го пуш ти во у пот ре ба но ви от зе лен 
пар к во Гор но Ли си че.

„Со из град ба та на о вој пар к гра ѓа ни те во 
Гор но Ли си че до би ја зе ле но кат че за од мор и рек
ре а ци ја, а А е род ром уш те ед наш го потвр ди ат ри
бу тот на нај зе ле на оп шти на. О со бе но сме гор ди што 
Оп шти на А е род ром ста на пре поз нат ли ва по неј зи
ни те прек рас ни пар ко ви“, из ја ви гра до на чал ни кот 
Ко нев ски, до да вај ќи де ка со но ви от мо де рен пар к, 
ис то та ка, ќе се об ла го ро ди о вој со го ди ни на на зад 
за пуш тен прос тор , што прет ста ву ва уш те е ден при
до нес за е ко ло ги ја та.

Прет се да те лот И ва нов из ра зи за до вол ство 
де ка при се ко ја не го ва по се та во А е род ром се слу
чу ва неш то но во. 

Ста ну ва збор за хор ти кул тур но и пар тер но 
у ре ду ва ње на пар кот во Гор но Ли си че со вкуп на 
повр ши на од о ко лу 6.500 квад рат ни мет ри. Пар кот 
содр жи зе ле на повр ши на од о ко лу 3.000 квад рат

ни мет ри, у ре де на со ви со ка и нис ка ве ге та ци ја со 
50 ви до ви зим зе ле ни и лис то пад ни рас те ни ја, ме ѓу 
кои сто ти на дрв ја глав но пла тан, ја вор и ту ја, сто ти
на цвет ни гр муш ки и 200 бар ски рас те ни ја.

Но ви от пар к, ис то та ка, содр жи и е зе ро на 
две ни во а со пе шач ки мост, а над е зе ро то е пос
та вен ви ди ко вец. Дру ги те содр жи ни во пар кот се 
дет ско иг ра лиш те (со лу лаш ки, клац кал ки, лиз
гал ка и вр те леш ка), пе шач ки па те ки, жар ди ни е ри, 
чеш ми за пи е ње во да, кан ти за от па до ци и клу пи. 
Пар кот е ком плет но ос вет лен со но ви штед ли ви 
кан де лаб ри и со соп ствен сис тем за на вод ну ва ње 
на зе ле ни ло то. Из град ба та на пар кот чи ни 35 ми
ли о ни де на ри, сред ства из дво е ни од Бу џе тот на Оп
шти на А е род ром.

О вој пар к е сед ми нов го лем и мо де рен парк 
во Оп шти на А е род ром, пок рај пар кот на е зе ра та, 
„Ја не Сан дан ски“, „То ше Про ес ки“, пар кот со а ви он, 
пар кот во Ре он ски от цен тар „А е род ром“ и пар кот 
во Ли си че, та ка што пос лед ни ве не кол ку го ди ни се 
из гра де ни о ко лу 80.000 квад рат ни мет ри но ва зе
ле на повр ши на во Оп шти на А е род ром.

нОв пАРК вО ГОРНО ЛИСИЧЕ
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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 27.10.2013 го ди на ор га ни зи ра а го ле ма ак
ци ја за чис те ње на Ус јан ски от ка нал од пру га та во 
Ли си че па сè до ре ка та вар дар .

во ак ци ја та, ко ја оп фа ти ком плет но чис те ње 
на ка на лот, град ски те служ би ан га жи ра а по се бен 
тим за дол жен пос то ја но да го чис ти о вој ка нал.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски ре че де ка о че ку ва ин спек ци и те да 
ги спре чат за га ду ва чи те да ис пуш та ат не кон тро ли
ра ни суп стан ци и.

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски, ис то та
ка, из ја ви де ка за ед нич ки ин спек цис ки над зор 

за от кри ва ње на за га ду ва чи те на ка на лот ќе вр
шат служ би од ми нис тер ство то за заш ти та на 
животната сре ди на, Град Скоп је, Оп шти на А е род
ром и Оп шти на Ки се ла во да, а ова е о со бе но важ
но, ако се има пред вид де ка пок рај ка на лот се на
о ѓа ат три го ле ми фаб ри ки.

ЧиСтЕЊЕ НА
УСЈАНСКИОТ КАНАЛ

ГОЛЕМА ЕКОЛОШКА АКЦиЈА вО ОПШТИНА
            АЕРОДРОм

Со ра бот на ак ци ја на е ки пи те на град ски те јав ни 
прет при ја ти ја и на Оп шти на А е род ром на 17.6.2013 го ди на 
пред ор то пед ска та кли ни ка „мај чин дом“ гра до на чал ни ци
те на Град Скоп је и Оп шти на А е род ром, Ко це Тра ја нов ски и 
И ви ца Ко нев ски, о фи ци јал но го оз на чи ја по че то кот на го ле
ма та трид нев на е ко лош ка ак ци ја, во ко ја беа вклу че ни е ки
пи на јав ни те прет при ја ти ја „Ко му нал на хи ги е на”, „Пар ко ви 
и зе ле ни ло”, „во до вод и ка на ли за ци ја”, „Град ски пар кинг“ и 
„У ли ци и па тиш та“. Ак ци ја та оп фа ти чис те ње ди ви де по ни и, 

кас тре ње гран ки, ми е ње на у ли ци те, ко
се ње на тре ва та, ин тер вен ци и во на со ка 
на по доб ру ва ње на во дос наб ду ва ње то, 
кр пе ње у дар ни дуп ки, поп рав ка и ми е ње 
на кон теј не ри те и слич но. Ис то та ка, се 
со би ра ше и ка бас ти от от пад.

во го ле ма та е ко лош ка ак ци ја, Оп
шти на А е род ром се вклу чи со ан га жи
ра ње на 100ти на се зон ски ра бот ни ци 
и оп ре ма та со ко ја рас по ла га ат. Пок рај 
у ре ду ва ње то на пос тој ни те, ак цент се 
ста ви и на по ди га ње но ви зе ле ни повр
ши ни, и тоа пок рај бу ле ва ри те „Ср би ја“ и 
„Фев ру ар ски по ход“.

По себ но вни ма ни е се пос ве ти на 
бу на ри те и на сис те ми те за ав то мат ско 
на вод ну ва ње, би деј ќи Оп шти на А е род
ром е поз на та по го ле ми те зе ле ни повр
ши ни на кои им е пот реб но о бил но на
вод ну ва ње.
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во дво рот на ос нов но то у чи лиш
те „Го це Дел чев“ во Гор но Ли си че во ап
рил 2013 го ди на се ор га ни зи ра а бес плат ни 
прег ле ди за гра ѓа ни те под мо то то „здрав је 
за си те“. Ак ци ја та вклу чи пре вен тив ни прег
ле ди од ле кар , ме ре ње кр вен при ти сок, гли
ке ми ја, те лес на те жи на и ви со чи на, ка ко и 
ме ди цин ски со ве ти.

здру же ни е то на пен зи о не ри те 
„Со ли дар ност – А е род ром“ – Скоп је во 
пен зи о нер ски от дом во А е род ром одр жа 
го диш но соб ра ни е на кое при сус тву ва ше 
и гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски.

„Оп шти на А е род ром мак си мал но 
се за ла га за по доб ру ва ње на ус ло ви те за 
жи вот на си те гра ѓа ни, а о со бе но на пен
зи о не ри те, со кои има ко рек тна со ра бот
ка“, из ја ви во сво е то об ра ќа ње гра до на
чал ни кот Ко нев ски.

во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром во ап рил 
2013 го ди на и во ја ну а ри 2014 го ди на беа пос та ве ни про
даж ни ху ма ни тар ни из лож би на рач ни из ра бот ки од здру
же ни е то на гра ѓа ни за поддр шка на ли ца та со по себ ни 
пот ре би СО ЛЕм – Скоп је, ка ко и на НвО „По ра ка“.

На из лож ба та мо же а да се ви дат различни 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. Цел та на о ва а из лож ба, пок рај дру же
ње то, со ци ја ли за ци ја та и у нап ре ду ва ње то на се кој днев на
та ра бо та, е да се да де ди рек тна поддр шка на про це сот 
на де ин сти ту ци о на ли за ци ја на ли ца та со по себ ни пот ре би.

Прет став ни ци на Оп шти на А е род ром на 
18.4.2013 го ди на да ру ва а крв во но ви от цен тар 
за кр во да ри тел ство во До мот на ху ма ни тар ни 
ор га ни за ци и „Да ре Џам баз“.

Кр во да ри тел ска та ак ци ја ја ор га ни зи ра а 
ор га ни за ци и те на Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка 
ма ке до ни ја и на Град Скоп је, во со ра бот ка со 
Ин сти ту тот за тран сфу зи о на ме ди ци на и Град 
Скоп је, по по вод от во ра ње то на но ви от цен тар .

БЕСпЛАтни пРЕГЛЕДи зА АЕРОДРОмЦИ

ГРиЖА зА 
ПЕНзИОНЕРИТЕ

пРОДАЖнА
ХУМАнитАРнА иЗЛОЖБА 
вО ОПШТИНА АЕРОДРОм

ПРЕТСТАвНИЦИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОм ДАРУвАА КРв
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Оп шти на А е род ром и 
здру же ни е то за заш ти та на жи
вот ни А ни ма мун ди пот пи ша а 
ме мо ран дум за со ра бот ка. 

Со пот пи шу ва ње на ме мо
ран ду мот за со ра бот ка Оп шти на 
А е род ром нап ра ви уш те е ден че
кор кон зго ле му ва ње на гри жа та 
кон жи вот ни те и на тој на чин се 
по доб ри ја ус ло ви те за гра ѓа ни те 
кои и ма ат до маш ни ми ле ни ци.

А ни ма мун ди во со ра бот
ка со Оп шти на А е род ром спро ве
де е ду ка тив на кам па ња со пре
по ра ки за чу ва ње на до маш ни те 
ми ле ни ци во на се ле ни те мес та 
сог лас но за кон ски те пра ви ла и 
про пи си.

Ис то та ка, се пос та ви ја 
ин фор ма тив ни таб ли и кан ти за 
из мет од ми ле ни ци на те ри то ри
ја та на Оп шти на А е род ром.

На 3.7.2013 го ди
на о фи ци јал но се пуш ти во 
у пот ре ба ре кон стру и ра ни от 
ба зен „Би сер “ во Оп шти на 
А е род ром.

Ком плек сот на ба
зе нот, кој бе ше от во рен до 

сеп тем ври, е це лос но ре кон стру и ран. Са ни ра но е ко ри то то на ба
зе нот и то а ле ти те, а из гра ден е и нов у гос ти тел ски об јект.

Пок рај ка пе ње то, ба зе нот по ну ди и лет ни шко ли за пли
ва ње, ва тер по ло тре нин зи, не о бич ни спор то ви во во да, нат пре
ва ри во од бој ка, ак ва бик и мно гу дру ги содр жи ни. Ис то та ка, беа 
про ши ре ни и ка па ци те ти те за о пуш та ње на по се ти те ли те, пос та
ве ни се по ве ќе мес та за се де ње и кре и ра но е дет ско иг ра лиш те 
за нај мла ди те.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски на 
24.12.2013 го ди на во прос то ри и те на Оп шти на та во прес рет на но во
го диш ни те праз ни ци вра чи ре ше ни ја за ед нок рат на па рич на по мош 
на 150 се меј ства со но во ро ден чи ња. Оп шти на А е род ром се ко ја го ди на 
до де лу ва па рич на по мош во ви си на од 5.000 де на ри во про сек на 650 
до 700 но во ро ден чи ња го диш но, а о ва а тра ди ци ја ќе про дол жи и во 
2014 го ди на.

Оп шти на А е род ром 
во со ра бот ка со Де ле га
ци ја та на Ев роп ска та у ни ја 
во Ре пуб ли ка ма ке до ни ја 
и Ев роп ско то дви же ње во 
Ре пуб ли ка ма ке до ни ја, по 
по вод од бе ле жу ва ње то на 
9ти мај, Де нот на Ев ро па, 
во 2013 го ди на по четврти 
пат ор га ни зи ра дет ски ли ко вен кон кур с на те ма: „Ев ро па во мо јот сон“.

На тра ди ци о нал ни от ли ко вен кон кур с у чес тву ва а де ца та од 
дет ски те гра дин ки во Оп шти на А е род ром, ка ко и у че ни ци те од од де
лен ска и од пред мет на нас та ва.

СОРАБОтКА СО 
АНИмА мУНДИ

РЕнОвиРАн БАзЕНОТ „БИСЕР“

ПРЕДНОвОГОДИШНА пАРиЧнА 
пОМОШ зА 150 НОвОРОДЕНЧИЊА

ТРАДИЦИОНАЛЕН ЛИКОвЕН 
КОНКУРС „ЕвРОпА вО МОЈОт СОн“
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Во ју ни 2013 го ди на гра до на чал ни кот 
на Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, ми
нис тер ска та за кул ту ра Е ли за бе та Кан чев
скаМи лев ска и ди рек тор ка та националната 
установа „Театар Комедија“, Је ле на Жу гиќ го 
про мо ви ра а про ек тот „Кул тур но ле то 2013“ во 
Оп шти на А е род ром.

Мо то то на ова пр во кул тур но ле то што се 
ор га ни зи ра во оп шти на та е „А е род ром се сме е“.

Прет ста ви те се иг ра а шест пос ле до ва
тел ни де но ви од 17ти до 22ри ју ни на от
во ре на сце на пос та ве на на фуд бал ско то иг
ра лиш те во бли зи на на Пар кот на е зе ра та, а 
вле зот за гра ѓа ни те бе ше бес пла тен.

Ми нис тер ска та за кул ту ра Е ли за бе та 
Кан чев ска – Ми лев ска из ја ви де ка ре а ли за
ци ја та на ма ни фес та ци ја та „А е род ром се сме е“ 
е уш те ед на потвр да за од лич на та со ра бот ка 
ме ѓу ло кал на та и цен трал на та власт, а сè со 
цел по доб ру ва ње на ква ли те тот на кул тур но то 
жи ве е ње на гра ѓа ни те во о ва а оп шти на.

Ди рек тор ка та на „Театар Комедија“, Је
ле на Жу гиќ, пак, ко ја всуш ност е но си тел на 
про ек тот, из ра зи на деж де ка о ва а ма ни фес
та ци ја ќе пре рас не во се ри о зен фес ти вал на 
ко ме ди ја та.

На ре пер то а рот на кул тур но то ле то на 
Оп шти на А е род ром беа прет ста ви те „Ах Љу

„КУЛТУРНО ЛЕТО 2013“ ПОД 
МОТОТО „АЕРОДРОМ СЕ СМЕЕ“

Од ок том ври до де кем ври 2013 го ди на во 
се дум те ос нов ни у чи лиш та на те ри то ри ја та на Оп
шти на А е род ром се одр жа бес плат на о бу ка по ин
фор ма ти ка и ан глис ки ја зик. 

Бес плат ни те о бу ки ги др же а нас тав ни ци те 
по ин фор ма ти ка и по ан глис ки ја зик во ос нов ни
те у чи лиш та. О ва а го ди на за бес плат ни те о бу ки се 
при ја ви ја о ко лу 1.400  кан ди да ти.

На кра јот на о бу ка та кан ди да ти те полагаа 
завр шен ис пит, по што до би ја со од вет ни сер ти фи
ка ти за стек на ти те зна е ња.

Нас тав ни ци те од од де лен ска нас та ва од ОУ 
„Љу бен Ла пе“ на 14.1.2014 го ди на одр жа а ра бо
тил ни ца на те ма „Ко о пе ра тив но у че ње“, чијашто 
основна цел е по доб ру ва ње на ква ли те тот во 
нас та ва та. На ра бо тил ни ца та беа при ме не ти по ве
ќе стра те ги и ка ко што се иг ра на у ло ги, бу ра на 
и де и, ко о пе ра тив на сло жу вал ка и до пол ну вал ка, 
груп но ис тра жу ва ње и др. Ра бо тил ни ца та е ед на 

од број ни те ак тив нос ти што се ор га ни зи ра ат во 
ова у чи лиш те пре ку кои ос вен струч ни от и ин ди
ви ду ал ни от раз вој, се пот тик ну ва и ко лек тив ни от 
раз вој, та ка што нас тав ни ци те се дру жат, раз ме
ну ва ат сво и ин те рес ни ис кус тва, да ва ат пред ло зи, 
дис ку ти ра ат и се ко гаш мо же да се слуш нат по зи
тив ни при ме ри кои мо жат да се им пле мен ти ра ат 
во нас та ва та.

БЕСпЛАтнА ОБУКА 
ПО ИНФОРмАТИКА И 
АНГЛИСКИ ЈАзИК

РАБОтиЛниЦА НА НАСТАвНИЦИТЕ
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бов мо ја“ и „Лет на кан ди дат ско то гнез до“ 
од Те тар ко ме ди ја, „Пос лед ни те Ма ке дон
ци“ и „Со лун ски патр ди и“ од Драм ски те а

тар , „Свад ба та на Фи га ро“ од МНТ и дет ска та 
прет ста ва „Прин цот и жа ба та“ на при ват ни от 
те а тар Крик.

Оп шти на А е род ром во те кот на зим ски от 
рас пуст ор га ни зи ра зим ска шко ла, ко ја оп фа ти 20
ти на о бу ки од раз лич ни об лас ти, на ме не ти за жи те

ли те на оп шти на та. Дел од о бу ки те беа бес плат ни, 
а дел со сим бо лич на це на, а ги одр жа а ре но ми ра ни 
пре да ва чи.

во ОУ „А лек сан дар ма ке дон ски“ на 17.1.2014 
го ди на се спро ве де о бу ка на те ма „Об ра зо ва ни е за 
жи вот ни веш ти ни“, во чии рам ки се одр жа и ра бо
тил ни ца под нас лов „Кон флик ти те се ска ли ла“ со цел 
над ми ну ва ње и спре чу ва ње на кон флик тни те си ту

а ци и. Ра бо тил ни ца та е ед на од број ни те ак тив нос ти 
што се ор га ни зи ра ат во ова у чи лиш те, пре ку кои се 
за си лу ва ко лек тив ни от раз вој кај нас тав ни ци те пре
ку дру же ње, раз ме ну ва ње ис кус тва и и де и што мо
жат  да се при ме нат во се кој днев на та прак ти ка.

во ап рил 2013 го ди на во Оп шти на А е род ром 
стар ту ва ше цик лус о бу ки од об лас та на фи нан сис
ко то ра бо те ње.

Цик лу сот о бу ки се сос то е ше од 5 о бу ки ко
иш то се од не су ва ат на ос но ви те на фи нан сис ко то 

ра бо те ње и на ме нет е за зго ле му ва ње на веш ти ни
те на нев ра бо те ни те ли ца, ка ко и за зго ле му ва ње на 
веш ти ни те на ли ца та ко иш то и ма ат соп ствен биз нис 
или пак, ра бо тат во ма ли и сред ни прет при ја ти ја што 
се на о ѓа ат на те ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром.

ЗиМСКА ШКОЛА

ОБУКА зА ЖИвОТНИ вЕШТИНИ

ОСнОвни ФИНАНСИСКИ вЕШТИНИ
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Три е се ти на ко ња ни ци од Гор но Ли си че на 
27.7.2013 го ди на во рам ки на 35от тра ди ци о на лен 
ко њич ки мар ш од дво рот на Оп шти на А е род ром 
трг на а кон слав но то Кру ше во, ка де што по то а се 
прик лу чи ја на прос ла ва та на нај го ле ми от ма ке дон
ски на ци о на лен праз ник – И лин ден.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, из ја ви де ка Оп шти на та ја по ма га 
о ва а ма ни фес та ци ја ве ќе не кол ку го ди ни и ќе про
дол жи и на та му да ја не гу ва тра ди ци ја та, би деј ќи 
и лин ден ски от мар ш е нај го ле ма та и нај зна чај на та 
кул тур на ма ни фес та ци ја во А е род ром.

Тој на ко ња ни ци те им го пре да де оп штин
ско то зна ме, до да вај ќи де ка о ва а го ди на е о со бе но 
го ле ма чес та што ко ња ни ца та ја пред во ди е ден од 
нај го ле ми те ма ке дон ски хе ро и во по но ва та ис то ри
ја, Јо хан Тар чу лов ски.

Од Оп шти на та, ко ња ни ци те прид ру жу ва ни од 
фа лан га сос та ве на од два е се ти на чле но ви, иг ро ор ци 

од КУД „Ни ко ла Јон ков вап ца ров“, со зву ци те на зур
ли те и та па ни те се у па ти ја кон црк ва та „Све ти Пе тар 
и Пав ле“ во Гор но Ли си че, ми ну вај ќи низ глав ни те 
бу ле ва ри на оп шти на та от поз дра ву ва ни од го лем 
број гра ѓа ни, кои спон та но зас та ну ва а да ги ис пра тат 
ко ња ни ци те или да им се прид ру жат во ко ло на та.

Пред све че но то ис пра ќа ње на храб ри те ко
ња ни ци од Гор но Ли си че, кои се на воз раст од 15 до 
60 го ди ни, во црк ва та „Св. Пе тар и Пав ле“ се одр жа 
све че на ли тур ги ја, на ко ја ви со ки свеш те ни ци од 
ма ке дон ска та пра вос лав на црк ва им да до а бла гос
лов на па тот кон Кру ше во.

Пред ис пра ќа ње то на и лин ден ци те се ор га
ни зи ра ше све че на му зич ка прог ра ма ка де нас та пи
ја поз на ти ма ке дон ски ес трад ни у мет ни ци.

ме ѓу о ни е што дој до а да ги ис пра тат ко ња
ни ци те беа и ви со ки прет став ни ци на по ли тич ка та 
е ли та во др жа ва та, пра те ни ци, со вет ни ци и дру ги 
прет став ни ци на ло кал на та са мо уп ра ва.

35-ти тРАДиЦиОнАЛЕн
КОЊИЧКИ мАРШ
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„25-ти вЕЛиГДЕнСКи СРЕДБи“ вО ЦРКвАТА 
„Св. ПЕТАР И ПАвЛЕ“ вО ГОРНО ЛИСИЧЕ

На 5.5.2013 го ди на во дво рот на црк ва та 
„Св. Пе тар и Пав ле“ во Гор но Ли си че се одр жа а 
тра ди ци о нал ни те 25ти ве лиг ден ски сред би.

ве лиг ден ски те сред би тра ди ци о нал но 
се ко ја го ди на на ве лиг ден ги ор га ни зи ра Цр ков
ни от од бор на пра вос лав ни от храм, под пок ро
ви тел ство на Оп шти на А е род ром.

На ма ни фес та ци ја та со бо га та кул тур но
умет нич ка прог ра ма нас та пи ја го лем број ес трад
ни ѕвез ди во при сус тво на го лем број гра ѓа ни.

Пок ро ви тел на ма ни фес та ци ја та е Оп
шти на А е род ром.

во при сус тво на ил јад ни ци гра ѓа ни на 13.1.2014 го ди на во 
цен трал ни от пар к во на сел ба та ми чу рин по о сум 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.

Спо ред тра ди ци ја та се ко ја го ди на од бе ле жу ва ње то на 
праз ни кот ва си ли ца поч ну ва со па ле ње на ва си ли чар ски от о ган 
и мо лит ва за мир, по што се кр ши ва си ли чар ска по га ча со па рич
ка за сре ќа. Го ди на ва па рич ка та пад на кај ма но ли Џин гов, стар 
ми чу ри нец кој се га жи ве е во То рон то, Ка на да, и кој го пре зе де 
кум ство то од ми на то го диш ни от кум зо ран Џор лев.

МиЧУРинСКА СРЕДБА ПО 18-ТИ ПАТ
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.

Пок рај до ма ќи ни те и прет
став ни ци на Оп шти на А е род ром, на 
ми чу рин ска та сред ба при сус тву ва а 
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.

Оп шти на А е род ром ќе про дол
жи да ги поддр жу ва вак ви те кул тур
ноза бав ни ма ни фес та ци и сè до де ка 
на ро дот по ка жу ва ин те рес за тоа, 
ка ко што е слу ча јот со „ми чу рин ска
та сред ба“, ко ја од ма ал ско дру же ње 
пре рас на во ма сов на тра ди ци ја за 
друж ба не са мо на ми чу рин ци ту ку 
и на гра ѓа ни од дру ги на сел би и оп
шти ни.
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