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Од 14.10.2015 го ди на жи те-
ли те на Дол но Ли си че ќе пла ќа ат 
двој но по ма ли ко му на ли и за гра-
де ње.

И ме но, Со ве тот на Оп шти на 
А е род ром на 13.10.2015 го ди на на 
сво ја та 41-ва сед ни ца до не се Од-
лу ка за на ма лу ва ње на ви си на та на 
на до мес то кот за град би во Дол но 
Ли си че и во ре о нот на пат ни от пра-
вец што ги повр зу ва Гор но и Дол но 
Ли си че, кои се над вор од оп фа тот 
на Ге не рал ни от ур ба нис тич ки план 
на Град Скоп је, за 50 про цен ти.

Тоа зна чи де ка до се гаш ни те 
ко му на ли и, кои се дви же а од 40 до 
50 ев ра во де нар ска про тив вред-
ност во за вис ност од на ме на та на 
об јек тот во сог лас ност ко е фи ци-
ен тот на у ре ду ва ње на гра деж но-
то  зем јиш те, ќе се на ма лат на 24 
до 25 ев ра.

Цел та на на ма лу ва ње то на 
ко му на ли и те е да им се о лес нат 
да вач ки те на гра ѓа ни те и да се 
прив ле чат но ви ин вес ти ци и во тој 
дел на Оп шти на А е род ром.

На ма лу ва ње то на на до мес-
то кот за град би се од не су ва на те-
ри то ри ја та на Дол но Ли си че, од нос-

но на ру рал но то под рач је над вор 
од оп фа тот на ГУП, во сог лас ност со 
над леж нос ти те на Оп шти на А е род-
ром што про из ле гу ва ат од За ко нот 
за гра де ње, а тие се про пи ша ни и 
во Прог ра ми те за у ре ду ва ње на 
гра деж но зем јиш те кои оп шти на та 
ги из гот ву ва  на го диш но ни во.
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ДВОЈНО НАМАЛЕНИ
КОМУНАЛИИТЕ ЗА ГРАДБА

за привлекување инвестиции во населените места надвор од ГУП-от
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Пре ми е рот Гру ев ски по се-
ти не кол ку на сел би во Оп шти на 
А е род ром, ка ко Стар А е род ром, 
Ли си че, Гор но и Дол но Ли си че, 
при што се срет на со жи те ли те на 
о ви е мес та и раз го ва ра ше за нив-
ни те ло кал ни проб ле ми, ве ту вај ќи 
ре ше ни ја за по ве ќе то од нив што 
се од не су ва ат на по доб ру ва ње на 
пат на та, фе кал на та, ат мос фер ска-
та и во до вод на та ин фрас трук ту ра, 
ка ко и дру ги не ре ше ни пра ша ња 
во врс ка со ур ба но то жи ве е ње 
ка ко што се проб ле ми со Ка тас-
та рот, зе ле ни ло то, јав ни от пре воз 
итн.

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, во прид руж ба на 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 
не кол ку ми на пра те ни ци, ми нис три 
и го лем број гра ѓа ни, на 11.9.2015 
го ди на, ја по се ти Оп шти на А е род-
ром.

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 11.9.2015 го ди на поч на ре кон струк ци ја на 
у ли ца та „Ру ди Ча ја вец“ и неј зи ни те прис тап ни у ли ци 
ме ѓу но ви те згра ди во на сел ба та Стар А е род ром во 
при сус тво на 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, 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 не кол ку ми на пра те ни-
ци, ми нис три и го лем број гра ѓа ни.

Ста ну ва збор за о бе мен про ект што оп фа ќа из-
град ба на но ва фе кал на ка на ли за ци ја во дол жи на од 
о ко лу 400 мет ри и но ва ат мос фер ска ка на ли за ци ја во 
дол жи на од о ко лу 300 мет ри, по то а из град ба на но ва 
во до вод на мре жа, ка ко и це лос но но во ас фал ти ра ње 

во дол жи на од 700 мет ри. Но ва та у ли ца ќе до би е и 
це лос на со об ра ќај на сиг на ли за ци ја. Ос вен у ли ца та, 
пред ви де на е и из град ба на тро то а ри во дол жи на од 
о ко лу 1.300 мет ри. 

Ис то та ка, на о ва а ло ка ци ја ќе се из гра дат 
и но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва ње во дол жи на од 
о ко лу 600 мет ри со 30 си ја лич ни мес та. Си те о вие 
гра дежни за фа ти се не оп ход ни за жи те ли те на Стар 
А е род ром да до би јат по доб ри ус ло ви за жи ве е ње, 
о лес нет про ток на со об ра ќа јот и по го ле ма без бед-
ност. Со ре а ли за ци ја та на о вој про ект се о че ку ва 
о вој дел од на сел ба та да до би е це лос но нов и по-
ур бан лик.

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „РУДИ ЧАЈАВЕЦ“
За о вој про ект, ка ко што ре че гра до на чал ни кот 

Ко нев ски, Оп шти на А е род ром из дво и над 20 ми ли о ни де-
на ри од сво јот Бу џет, а ќе би дат вло же ни и до пол ни тел ни 
6 ми ли о ни де на ри за из град ба на во до вод на та мре жа.

ПРеД
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Во те кот на сеп тем ври во ос-
нов ни те у чи лиш та во Оп шти на А е-
род ром гра до на чал ни кот И ви ца Ко-
нев ски одр жа го лем број сред би со 
гра ѓа ни те од си те ур ба ни за ед ни ци 
на те ри то ри ја та на Оп шти на та.

На сред би те пок рај гра-
до на чал ни кот Ко нев ски, при сус-
тву ваа и пра те ни ци те Јас мин ка 
Дам чес ка и Дра га Да нев, прет се-
да те лот на Со ве тот на Оп шти на А е-
род ром, Вик тор Ка ми лос ки, со вет-

ни кот Па не Ан тов ски, ка ко и дел 
од ра ко вод ство то на сек то ри те за 
ур ба ни зам, ин спек ци ја и ко му нал-
ни ра бо ти во Оп шти на А е род ром.

Гра ѓа ни те по ка жа а го лем 
ин те рес за сред би те со гра до на-
чал ни кот, на кои и ма а мож ност 
да ги из не сат сво и те проб ле ми 
повр за ни со ур ба но то жи ве е ње од 
сфе ра та на ко му нал ни те ра бо ти, 
ур ба низ мот, кул ту ра та, спор тот и 
дру ги об лас ти што ги за се га ат и се 

повр за ни со над леж нос ти те на оп-
шти на та. На о ви е сред би ис то та ка 
мо же а да се слуш нат и но ви и де и 
и пред ло зи за по доб ру ва ње на ус-
ло ви те за жи вот во оп шти на та.

Гра до на чал ни кот Ко нев ски 
им ка жа на гра ѓа ни те де ка Оп-
шти на та е от во ре на за со ра бот ка и 
де ка си те нив ни ба ра ња ќе би дат 
зе ме ни пред вид и ќе се ре ша ва ат 
во рам ки на над леж нос ти те на Оп-
шти на та.

СРЕДБИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОНЕВСКИ СО ГРАЃАНИТЕ
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 28.10.2015 го ди на 
о фи ци јал но бе ше оз на чен по че-
то кот на из град ба на но ва во до-
вод на мре жа во на сел ба та Стар 
А е род ром, со вкуп на дол жи на 
од 1.060 мет ри.

Ста ну ва збор за из град ба 
на но во и ква ли тет но во дос наб-
ду ва ње на у ли ца та „Ме то ди ја 
Ша то ров – Шар ло“ на нис ка и 

ви со ка зо на, по точ но на по те гот 
од у ли ца та „Кос та Но ва ко виќ“ 
до у ли ца та „Фра њо Клуз“.

Ќе би дат пос та ве ни но-
ви по ши ро ки цев ки (фи 160), 
со што ќе се за до во лат пот ре-
би те на гра ѓа ни те, кои жи ве ат 
во о кол ни те згра ди, од нос но ќе 
не ма ат проб ле ми со во дос наб-
ду ва ње то.

Град Скоп је на 11.9.2015 го-
ди на о фи ци јал но ја поч на вто ра та 
фа за од ре кон струк ци ја та на бу ле-
ва рот „Тре та ма ке дон ска бри га да“ 
во дол жи на од 1.400 мет ри и тоа 
на по те гот од у ли ца та „Вас ко Ка-
ран ге лес ки“ до у ли ца та „Ни ко ла 
Ка рев“. 

Со про ши ру ва ње то о ваа 
тес на и не фун кци о нал на у ли ца 
ќе до би е 4 со об ра ќај ни лен ти (по 
две лен ти во се ко ја на со ка), зе лен 
по јас од 1,5 ме тар , ве ло си пед ска 
па те ка пок ри е на со ас фалт и ши-
ро ка 2 мет ри и тро то ар пок ри ен со 
бе ка тон плоч ки со ши ро чи на од 3 
мет ри. Ќе се из гра ди и сре диш на 
раз дел на жар ди ни е ра со ши ро чи-
на од 5 мет ри.

Булеварот Тре та ма ке дон-
ска бри га да е важ на со об ра ќај на 
ар те ри ја што го повр зу ва цен та рот 
на гра дот со на сел ба та А е род ром. 
Про ши ру ва ње то и ре кон струк ци-

ја та на о ва а дел ни ца во го ле ма 
ме ра ќе при до не се за рас то ва ру-
ва ње на со об ра ќај ни от ме теж во 
о вој дел од гра дот, за зго ле му ва-
ње на без бед нос та во со об ра ќа јот 
и за на ма лу ва ње на за га ду ва ње то 
на воз ду хот.

Пр ви от дел од бу ле ва рот 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“, на 
по те гот од бу ле ва рот „Ср би ја“ до 

у ли ца та „Фра њо Клуз“, бе ше про-
ши рен ми на та та го ди на (во сеп-
тем ври 2014 го ди на). На дел ни ца 
дол га 1.243 мет ри бе ше из гра ден 
ко ло воз со че ти ри лен ти, но ви 
тро то а ри и ве ло си пед ски па те ки, 
из гра де на е но ва ат мос фер ска 
ка на ли за ци ја, у ре де но е зе ле ни-
ло то, а пос та ве но е и но во ос вет-
лу ва ње.

Оп шти на А е род ром во со ра-
бот ка со Ха би тат Ма ке до ни ја не-
о дам на го ре а ли зи ра ше про ек тот 
за бро е ње на стан бе ни те згра ди 
на те ри то ри ја та на оп шти на та.

Цел та на о вој про ект e фор-
ми ра ње ре гис тар на стан бе ни 
згра ди и ре гис тар на уп ра ви те ли, 
што е за кон ска обвр ска на се ко ја 
оп шти на.

Дел од по да то ци те од по-
пи сот се дос тап ни на оп штин ска-
та веб-стра ни ца, http://a e rod rom.
gov.mk/pa ge/do mu van je, со што 
ќе би дат на рас по ла га ње за гра-
ѓа ни те, ин вес ти то ри те, по тен ци-
јал ни те ку пу ва чи и дру ги за ин те-
ре си ра ни ли ца.

На 22.10.2015 го ди на, пак, 
во прос то ри и те на Оп шти на А е-
род ром се одр жа пре зен та ци ја, 
на ко ја беа пре зен ти ра ни мож-
нос ти те и ус ло ви те за по доб ру ва-
ње на жи ве е ње то во згра ди те.

При сут ни те прет став ни ци 
на За ед ни ци те на соп стве ни ци се 
ин фор ми ра а по де тал но за мож-
нос ти те во стан бе ни те згра ди, а 

ис то та ка им бе ше да ден на ко-
рис те ње и При рач ник за уп ра ву-
ва ње со ко лек тив ни те стан бе ни 
згра ди.

Ка ко зак лу чок од сред ба-
та про из ле зе де ка соп стве ни ци-
те на ста но ви и ма ат пра во да се 
гри жат за сво јот стан, но и де ка 
и ма ат дол жност да се гри жат за 
за ед нич ки те де ло ви на згра да-
та. Ис то та ка, ста на ри те тре ба да 
ги зна ат сво и те пра ва и обвр ски 
повр за ни со до му ва ње то, но и 
по чи ту ва ње на пра ви ла та, ка ко 

и це лос но ис пол ну ва ње на обвр-
ски те, од го вор ност кон по е ди неч-
на та и за ед нич ка та соп стве ност, 
со цел се кој днев но то жи ве е ње 
во ко лек тив на стан бе на згра да да 
би де по у ба во и пок ва ли тет но.

Оп шти на А е род ром и во 
ид ни на ќе про дол жи ак тив но да 
со ра бо ту ва и да ко му ни ци ра со 
За ед ни ци те на соп стве ни ци, пре-
ку ор га ни зи ра ње раз ни нас та ни и 
пре да ва ња, кои ќе и ма ат за цел 
по доб ру ва ње на жи ве е ње то во 
згра ди те.

ВТОРА ФАЗА ОД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА 
БУЛЕВАРОТ „ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗГОТВИ РЕГИСТАР 

НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА 
ВО СТАР АЕРОДРОМ

За подобро урбано живеење
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Здру же ни е то на гра ѓа ни за поддр шка на ли ца 
со по себ ни пот ре би СО ЛЕМ ор га ни зи ра кре а тив ни ра-
бо тил ни ци и ра бо тил ни ци за са мо од ре ду ва ње и са-
мо зас та пу ва ње на ме не ти за ли ца та со ин те лек ту ал на 
поп ре че ност.

На кре а тив ни те ра бо тил ни ци се и зу чу ва ат 
веш ти ни за ши е ње на ма ши на, рач но ши е ње, прин-

та ње на тек стил, прин та ње на хар ти ја со ак рил ни бои,  
де ко ра ци и од хар ти ја, мо нис тра, гипс и фи лиг ра ни од 
хар ти ја.

На ра бо тил ни ци те за са мо од ре ду ва ње се ра-
бо ти на за јак ну ва ње на лич нос та пре ку тех ни ки за 
зго ле му ва ње на са мо до вер ба та, до вер ба, иг ра ње 
у ло ги, е мо ци и и слич но, до де ка на ра бо тил ни ци те за 
са мо зас та пу ва ње пак, се об ра бо ту ва ат те ми од ин те-
рес на ли ца та со ин те лек ту ал на поп ре че ност, а ис то 
та ка ли ца та се ин фор ми ра ат за сво и те пра ва и на чи-
ни те ка ко да ги ос тва рат тие пра ва.

По ве ќе ин фор ма ци и мо же да се до би јат на те-
ле фон ски от број 02/246 7551 или со по се та на здру-
же ни е то СО ЛЕМ во прос то ри и те што се на о ѓа ат на ул. 
„Вла ди мир Ко ма ров“ 33/1-2.

На 1.10.2015 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 за ус лу ги те 
и поддр шка та кои ги ну ди „јес“ (YES) биз нис-ин ку-
ба то рот за ли ца кои са ка ат да поч нат соп ствен биз-
нис или се на по че то кот на раз во јот на „стар тап“ 
биз ни си во об лас та на ин фор ма тич ки те тех но ло ги и.

Ис то та ка, беа пре зен ти ра ни и до пол ни тел ни те 
ус лу ги кои се ну дат, ка ко о бу ки и нас та ни, ме ѓу кои 
и Go In ter na ti o nal - ICT Bro ke ra ge E vent, кој е Б2Б (Bu-
si ness-to-Bu si ness) нас тан за вмре жу ва ње со ре ги о-
нал ни фир ми од об лас та на ин фор ма тич ки те тех но ло-

ги и, а кој ќе се одр жи на 13-ти но ем ври во Скоп је.
О ва а пре зен та ци ја Оп шти на А е род ром ја ор га-

ни зи ра во со ра бот ка со Ло кал ни от мла дин ски со вет 
на оп шти на та.

На 24.9.2015 го ди на гра до-
на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, со прет се да те лот 
на Со ве тот на Оп шти на та, Вик тор 
Ка ми лос ки, до де ли ја над 200 ре-
ше ни ја за но во ро де ни те де ца од 
Оп шти на А е род ром.

И на ку, од по че то кот на го-
ди на ва до се га се до де ле ни о ко лу 
400 ре ше ни ја на но во ро ден чи ња.

Во из ми на та та 2014 го ди на, 
пак, 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 
што е потвр да на трен дот за зго ле-

му ва ње на на та ли те тот во Оп шти-
на та. Оп шти на А е род ром на си те 
се меј ства им го чес ти та но ви от 
член и ис так ну ва де ка Од лу ка та за 
до де лу ва ње ед нок рат на па рич на 

по мош во ви си на од  5.000 де на ри 
на се меј ства та кои и ма ат при но ва 
е со цел да им из ле зе во прес рет 
на се меј ства та за нив ни те пот ре би 
кои до а ѓа ат со но во ро ден че то.

На 24.9.2015 го ди на во 
прос то ри и те на Оп шти на А е род-
ром се одр жа ра бо тил ни ца, на 
ко ја беа пре зен ти ра ни ак тив ни те 
мер ки и прог ра ми за вра бо ту ва ње 
на ме не ти за прет при ја ти ја та, во 
со ра бот ка со А ген ци ја та за вра бо-
ту ва ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и чле но ви те на Ло кал ни от мла дин-
ски со вет на Оп шти на А е род ром.

На пре зен та ци ја та беа про-
мо ви ра ни по зи тив ни те ис кус тва 
од ко рис те ње то на дос тап ни те 
мер ки и по вол нос ти, а беа пла-
си ра ни и ко рис ни ин фор ма ци и за 
мла ди те прет при е ма чи. Цел та на 
вак ви те сред би пок рај мер ки те за 

за јак ну ва ње на ка па ци те ти те на 
фир ми те, е и 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.

НАД 200 НОВОРОДЕНЧИЊА ДОБИЈА 
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЛИЦА 
СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ПРЕЗЕНТИРАНИ

МОЖНОСТИТЕ ОД
БИЗНИС-ИНКУБАТОРОТ

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
НА МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ



1514 ОПШТИНА АЕРОДРОМ ноември - декември 2015 година  | број 67

ЕКОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА

Во ос нов ни те у чи лиш та од Оп шти на А е род ром не о-
дам на беа ре а ли зи ра ни мно губ рој ни еко-ак тив нос ти повр-
за ни со про ек тот „Ма ке до ни ја без от пад“.

За таа цел у че ни ци те од од де лен ска и пред мет на нас-
та ва за ед но со од де лен ски те и пред мет ни те нас тав ни ци се 
пог ри жи ја за чис та и здра ва жи вот на сре ди на со ак ци ја за 
чис те ње на у чи лиш ни от двор, у ре ду ва ње на ход ни ци те, со-
би ра ње ста ра хар ти ја, чис те ње на у чил ни ци те и кат чи ња та 
за у че ње, чис те ње на шкаф чи ња та, клу пи те, сле де ње пре-
зен та ци и, фил мо ви и ра бо тил ни ци повр за ни со се лек ти ра ње 
на от пад, се пи шу ва а еко-по ра ки и па ро ли од стра на на у че-
ни ци те, се одр жа а е ду ка тив ни пре да ва ња од нас тав ни ци те 
за ви до ви те на от пад, штет но то вли ја ни е на от па дот кон жи-
вот на та сре ди на, со цел кај у че ни ци те да се раз ви е свес та за 
чис та и здра ва о ко ли на ко ја е ус лов за здрав жи вот.

На 16.10.2015 го ди на 
де ца та од дет ска та гра дин-
ка „Бу ба Ма ра“ го од бе ле жа а 
Ме ѓу на род ни от ден на здра ва 
хра на и го про мо ви ра а У пат-
ство то за здра ва хра на (за 
вос пи ту ва чи).

Со де ца та на воз раст од 
4 до 5 го ди ни се ре а ли зи ра-
ше ак тив ност „Што ќе ја де ме 
де нес“. Врз ос но ва на ме ни то 
во дет ска та гра дин ка се ре а-
ли зи ра ше вос пит но-об ра зов-
на ак тив ност за за поз на ва ње 
на де ца та со про из во ди те кои 
се пот реб ни за да се нап ра-
ви по ја док, ру чек и у жи на. 

По то а пре ку за бав на иг ра го 
и ден ти фи ку ва а и о пи шу ва а 
о вош је то и зе лен чу кот со што 
де ца та пов тор но и ма а мож-
ност се тил но да го по чув ству-
ва ат о вош је то.

Ис то та ка, де чи ња та од 
гра дин ка та „Ср нич ка“, од об-
јек ти те „Цр вен ка па“ и „Бам-
би“ по се ти ја е ден од блис ки те 
мар ке ти и са мос тој но пра ве а 
из бор на здра ва и по мал ку 
здра ва хра на при па за ре ње-
то. Во ед но, на пот ро шу ва чи те 
им де ле а ле то ци повр за ни со 
здра ви от на чин на ис хра на и 
ре цеп ти за здра ва хра на.

На 13.10.2015 го ди на во прос то ри и те на Оп шти на 
А е род ром се одр жа ра бо тил ни ца, на ко ја беа пре зен ти ра ни 
и но ва тив ни а лат ки и ме то до ло ги и, ка ко од го вор на рас теч-
ки те пре диз ви ци што ги на мет ну ва ат кли мат ски те про ме ни.

Цел на о ва а сред ба бе ше да се о без бе ди ак тив но 
у чес тво на си те стра ни во зго ле му ва ње то на от пор нос та на 
Град Скоп је и не го ви те жи те ли кон кли мат ски те про ме ни.

Ра бо тил ни ца та се одр жа во рам ки на про ек тот „От-
пор но Скоп је – Стра те ги ја за кли мат ски про ме ни на Град 
Скоп је“.

Во те кот на сеп-
тем ври во си те об јек ти на 
гра дин ка та „Ср нич ка“ се 
нап ра ве ни но ви, ур ба ни 
гра ди ни, при ла го де ни на 
пот ре би те на ма ли те де ца.

Де ца та кон ти ну и ра но 
са дат се зон ски рас ти тел ни 
кул ту ри и ги об ла го ро ду ва ат 

дво ро ви те по еко-стан дар-
ди, со што при до не су ва ат за 
чис та и здра ва о ко ли на.

Не о дам на, во об јек-
тот „Из вор че“ де ца та на са-
ди ја лук, жал фи ја и бо си лек 
со по мош на гра ди нар ски те 
а лат ки до ни ра ни од У НИ-
ЦЕФ.

НАШИОТ ГРАД ОД НАС ЗАВИСИ УРБАНИ ГРАДИНИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ

ЕКО-АКТИВНОСТИ ЗА 
ЗДРАВА И ЧИСТА ОКОЛИНА

Работилница за климатските промени

Ос нов ни те у чи лиш та „Го це Дел чев“ и 
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“ ос во и ја пр во мес то, 
ОУ „А лек сан дар Ма ке дон ски“ вто ро, до де ка 
ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ тре то мес то во про ек-
тот „Ре цик ли ра ње?! - КА ЖИ ДА!“. О ви е че-
ти ри у чи лиш та од Оп шти на А е род ром до би ја 
приз на ни ја од Друш тво то за уп ра ву ва ње со 
па ку ва ње и от пад од па ку ва ње „Па ко мак“ и 
Шпар ка се бан ка Ма ке до ни ја.

На 16.9.2015 го ди на де ца та од 
ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ го од бе ле жа а Свет ски-
от ден за заш ти та на о зон ска та об вив ка, 
пре ку е ду ка тив но пре да ва ње на те ма 
„Да ли зна еш ка де е мо е то мес то“.

Де ца та ак тив но у чес тву ва а во 
пре да ва ње то, кое бе ше спро ве де но од 
стра на на ком па ни ја та „Ну ла от пад“ од 
Скоп је.

Цел та на о ва а ак тив ност е да се 
прив ле че вни ма ни е то за важ нос та од 
за чу ву ва ње на о зо нот и пот тик ну ва ње 
на нај ма ли те да у чес тву ва ат во тоа.

„РЕЦИКЛИРАЊЕ?! 
- КАЖИ ДА!“

ДАЛИ ЗНАЕш 
КАДЕ Е МОЕТО 

МЕСТО?

„шТО ЌЕ ЈАДЕМЕ ДЕНЕС?“Четири училишта од Општина Аеродром
добија признанија за екологија

Светски ден за заштита на 
озонската обвивка

Со здрава храна до поздрави деца
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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.

Виножито над Sky City - Николчо Димевски

Свети Илија - Горан Јакимовски

Бои на есента - Ксенија Тодорова

Виножито - Марјан Ѓоргиев
Празник - Филип Кокароски

Sуница - Љубица Манчевска

Виножито над параклисот Богородица - Аница Пенова

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

ѕИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Панорама на Аеродром - Фоте Брзовски
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www.cre dos cho o lof mu sic.com

Не о дам на зад ТЦ „Ка пи-
тол“ се от во ри пр во то му зич ко 
у чи лиш те во Оп шти на А е род ром 
„Кре до“ (CRE DO Scho ol of Mu sic), 
кое е сер ти фи ци ра но од поз на-
та та ка над ска шко ла „Спал динг 
ме тод“, со нас тав ни ци, кои се 
про фе си о нал ни му зи ча ри.

Му зич ко то у чи лиш те е 
на ме не то за по чет ни ци, а ма-

те ри, и про фе си о нал ци од си-
те воз рас ти и има со од вет на 
прог ра ма за ин ди ви ду ал но и 
груп но му зи ци ра ње. У чи лиш те-
то, ис то та ка, ор га ни зи ра и кон-
цер ти, на кои се пре зен ти ра ат 
дос тиг ну ва ња та на у че ни ци те 
во те кот на у чи лиш на та го ди на.

Во рам ки на у чи лиш те то 
пос то јат по ве ќе ка тед ри ка-
ко со ло пе е ње, кла виш ни ин-
стру мен ти, жи ча ни и у дар ни 
ин стру мен ти, чи ја прог ра ма 
оп фа ќа од кла сич на му зи ка до 
поп, рок и џез, ме ѓу кои за се га 
нај по пу лар ни ме ѓу у че ни ци те 
се пи ја но, ги та ра, ви о ли на, пе-
е ње и та па ни. 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ООУ „Љу бен Ла пе“ е ед но од о сум те нај доб ри у чи-
лиш та во Македонија за у чеб на та 2014/15 го ди на, спо-
ред Др жав ни от прос ве тен ин спек то рат при Ми нис тер-
ство то за об ра зо ва ни е и на у ка, кој ве ќе се дум го ди ни го 
о це ну ва ква ли те тот на у чи лиш та та.

Пре ку ин тег рал на та е ва лу а ци ја о цен ка та на се ко е 
у чи лиш те се да ва со те мел на про вер ка на се дум под рач-
ја, и тоа: нас тав ни пла но ви и прог ра ми, пос тиг ну ва ња та 
на у че ни ци те, у че ње и нас та ва, поддр шка на у че ни ци те, 
у чи лиш на кли ма, ре сур си и уп ра ву ва ње, ка ко и ра ко во-
де ње то со у чи лиш те то.

Ка ко сил ни стра ни на о це не ти те у чи лиш та се на-
ве ду ва ат: зго ле ме на при ме на на ИКТ во нас та ва та, ка ко 
ре зул тат на про ек тот „Ком пју тер за се ко е де те“, по то а 

зго ле мен број на у че ни ци кои у чес тву ва ат на нат пре ва ри 
ор га ни зи ра ни од ак ре ди ти ра ни здру же ни ја, а зго ле ме-
на е и ре а ли за ци ја та на ча со ви по фи зич ко вос пи ту ва-
ње, што спо ред ин спек то ри те, е од раз на из град ба та на 
спор тски са ли и оп ре му ва ње то со спор тски рек ви зи ти.

Де чи ња та од гра дин ка та „Бу-
ба Ма ра“ со ни за ак тив нос ти ја од-
бе ле жа а Дет ска та не де ла и се за-
поз на а со сво и те пра ва, у чес тву ва а 
во му зич ки хе пе нин зи,  а ис то та ка, 
бе ше ор га ни зи ра на и ли ков на га ле-
ри ја „По ра ка до си те де ца во све-
тот“.

Во рам ки на ак тив нос ти те за 
од бе ле жу ва ње на не де ла та на де-
ца та на 5.10.2015 го ди на де ца та со 
нај го ле мо во о ду ше ву ва ње и нас-
мев ка го пре че ка а поз на ти от пе јач 
Да ни ел Кај ма кос ки, во друш тво на 
Дар ко Ди мит ров, кои за ед но пе е ја 
поз на ти реф ре ни и се за ба ву ва а.

На 22.9.2015 го ди на де чи-
ња та од гра дин ки те „Бу ба Ма ра“ и 
„Ср нич ка“ пре ку е ду ка тив но пре да-
ва ње, га тан ки, ли ков на ак тив ност, 
ка ко и со за бав ни иг ри во нат пре-
ва ру ва ње во во зе ње ве ло си пед, тр-
ча ње и бр зо о де ње, го од бе ле жа а 

Свет ски от ден без ав то мо би ли.
Цел та на о ва а ак тив ност е 

да се пот тик нат де ца та по чес то во 
сло бод но то вре ме да во зат ве ло си-
пед, ро лер ки, тро ти нет, ка ко и да ги 
ко рис тат ав то бу си те ка ко пре воз ни 
сред ства.

„БУБА МАРИТЕ“ ЈА ОДБЕЛЕЖАА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА

НА ДВЕ ТРКАЛА ОД НАЈМАЛИ НОЗЕ
Меѓународен ден без автомобили

„ЉУБЕН ЛАПЕ“ ЕДНО ОД ОСУМТЕ
НАЈДОБРИ УЧИЛИшТА ВО МАКЕДОНИЈА

Според Државниот просветен инспекторат 

„Од нас за вас“ е нас ло вот 
на ра бот ни те лис то ви, кои де но ви-
ве на де чи ња та од гра дин ка та „Ср-
нич ка“ им беа по де ле ни бес плат но 
со цел да им по мог нат во нив но то 
соз ре ва ње и да се раз ви ва ат со 
соп стве но тем по.

Ра бот ни те лис то ви се ба зи-
ра ат на стан дар ди те за ра но у че ње 
и раз вој и ги сле дат сов ре ме ни те 

трен до ви во раз во јот на пе да гош-
ка та те о ри ја и прак ти ка, а ги из-
ра бо ти ја са ми те вос пи ту ва чи ка ко 
стру чен ка дар и ка ко ре зул тат на 
нив на та дол го го диш на пос ве те-
ност на раз во јот на де ца та.

Ра бот ни те лис то ви се кон ци-
пи ра ни во два де ла. Пр ви от дел е 
на ме нет за де ца од 4 до 5 го ди ни, 
а вто ри от дел за де ца од 5 до 6 го-
ди ни и слу жат ка ко до пол ни тел ни 
ма те ри ја ли за ре а ли за ци ја на вос-
пит но-об ра зов ни те ак тив нос ти во 
вос пит ни те гру пи, пок рај ре дов ни-
те при рач ни ци и спи са ни ја за де ца.

Гра дин ка та „Ср нич ка“ о без-
бе ди 750 бес плат ни при ме ро ци од 

ра бот ни те лис то ви за се ко е де те 
од со од вет на та воз раст и ве ќе се 
при ме ну ва ат во вос пит но-об ра-
зов на та ра бо та во си те воз рас ни 
гру пи и об јек ти на гра дин ка та.

БЕСПЛАТНИ РАБОТНИ ЛИСТОВИ ЗА ДЕЦАТА ОД 
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

ОТВОРЕНО ПРВОТО МУЗИЧКО 
УЧИЛИШТЕ ВО АЕРОДРОМ

ПАТУВАЊЕ НА 
ФРАНЦУСКАТА КНИГА

Не кол ку у че ни ци од ООУ „Ла-
зо Ан ге лов ски“ на 10.9.2015 го ди на 
у чес тву ва а на са е мот на дет ска кни-
жев ност на фран цус ки ја зик во На ци-
о нал на та и у ни вер зи тет ска биб ли о те-
ка „Св. Кли мент Ох рид ски“.

Ма ни фес та ци ја та се сос то е ше од 
за бав ни и е ду ка тив ни ак тив нос ти на 
фран цус ки ја зик, кни жев ни ра бо тил-
ни ци, ка ко и ли те ра тур ни кат чи ња, а 
и ма ше за цел кај де ца та да вро ди љу-
бов кон кни жев нос та и ја зи ци те.
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ЗАБАВАЗАБАВА

„Без љуб ни“ е при каз на за 
љу бов та и за неј зи но то от сус тво. 
При каз на за о вој оп ред ме тен свет 
во кој и се ро бу ва на ма те ри ја та, 
за не на сит нос та, за жел ба та да се 
би де ма те ри јал но бо гат, за бо ра-
вај ќи да се би де до бар , за лу ѓе то 
кои ка ко мрз лив ци ја пре пол ну ва-
ат сво ја та ус та со хра на и пак не 
им е дос та, за тр ка ло то во кое се 
вр тат, а не гле да ат де ка ни ка де не 
стиг  ну  ва  ат. 

„Без љуб ни“ е при каз на за 
пет ли ко ви – Вис тин ска та, Вис тин-
ски от, Пог реш на та, Пог реш ни от 
и Љу бов ни кот, кои ста ну ва ат за-
лож ни ци на са ми те се бе, за лож-
ни ци на од ре ку ва ње то од е дин-
ствена та бит на ра бо та – љу бов та. 
За тек на ти во сво и те ла ги, за тек-
на ти во ко мот нос та на при ви дот, 
о ту ѓе ни, от ру е ни од гор чли во ста 
на нив ни те ло ши из бо ри, тие трг-
ну ва ат по раз реш ни ца на так ва-

та пози ци ја. Во таа пар ти ја шах, 
не ко и ќе за гу бат гла ва, не ко и ќе 
до би јат пред  ност, но на кра јот љу-
бов та е таа ко ја на си те ќе им го 
за да де шах-ма тот. 

„Без љуб ни“ е од го вор на 
о вој ис праз нет од вред  ност свет, 
од го вор на не сог ла су ва ње и не по-
ми ру ва ње и крик за вис ти на, крик 
за љу бов – заш то и сè да и маш, 
ако не маш љу бов – ниш то не си.

„Без љуб ни“ е прет  ста  ва, во 
ко ја ќе ви ди те од лич на ак тер ска 
иг ра, ќе у жи ва те во ви зу ел ни от и 

му зич ки из ни јан си ран ам би ент, ќе 
се рас пла че те, ќе се нас ме е те, мо-
же би и ќе оп цу е те – но ед но е јас-
но - „Без љуб ни“ е прет  ста  ва што 
га ран ти ра но не ма да ве ос та ви 
рам но душ ни.

Во прет  ста  ва  та иг ра ат Ди-
мит ри ја Док сев ски (Вис тин ски-
от), Са ња Ар сов ска (Вис тин ска та), 
Злат  ко Мит рес ки (Пог реш ни от), 
На та ша Пет ро виќ (Пог реш на та) и 
А лек сан дар Сте па ну лес ки (Љу бов-
ни кот).

Тек стот на драм ска та пи са-
тел ка Бла ги ца Се ку лос ка „Без љуб-
ни“,е тре та пре ми е ра о ва а го ди на 
во Драм  ски те а тар . О вој текст бе-
ше наг ра ден на кон кур сот на Ма-
ке дон ски от на ро ден те а тар пред 
чети ри го ди ни, а дра ма та „Без-
љуб ни“ бе ше прог  ла  се  на за нај до-
бар драм  ски текст о ва а го ди на на 
ме ѓу на род ни от те а тар ски фес ти-
вал „Вој дан Чер нод рин ски“.

ПРИКАЗНА ЗА ЉУБОВТА И ЗА 
НЕЈЗИНОТО ОТСУСТВО

„безљубни“

„Безљубни“ е приказна за пет ликови – Вистинската, Вистинскиот, Погрешната, 
Погрешниот и Љубовникот, кои стануваат заложници на самите себе, заложници на 

одрекувањето од единствената битна работа – љубовта

ТЕАТАР
Големите умови расправаат за идеи.
средните умови расправаат за настани.
малите умови расправаат за луѓето.

елеонор рузвелт

„ако сакаш да ја знаеш правата 
вредност на парите, обиди се да Ги 
позајмиш на некоГо“

Бенџамин Френклин

виц на месецот

тротоар

- Како се вика тротоар на скопски?

- Паркинг.

КОГА ЌЕ ЈА ИЗГУБИШ ПОСЛЕДНАТА
ШАНСА ПАТ ЗА ВРАЌАЊЕ НЕМА.
 •  
НЕ Е ИСТО КОГА
ЧОВЕКОТ Е ВО ПУСТИНА
И КОГА ПУСТИНАТА Е
ВО ЧОВЕКОТ! м
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Татко и син – 00:00:34,
Мајка и ќерка – 00:45:23

Девојка и момче – 01:54:32
Пријателки – 02:35:46

Маж и ѕвони на жена си – 00:00:05
Жена му ѕвони на мажот –
16 ПРОПУшТЕНИ ПОВИЦИ



ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Индустриската храна како што се кашичките и 
сокчињата за бебиња, конзервите, разни пудинзи, 

вегети, прашок за пире, кечапи, мајонези, 
пастеризирани сокови и млеко по својот состав 
се со целосно уништени нутритивни вредности

СО ГОТВЕЊЕ СЕ УНИшТУВААТ МИКРООРГАНИЗМИТЕ И ЕНЗИМИТЕ

ре ју ве лак: Прет ста ву ва нај при-
ро ден пре би о тик од рас ти тел но по тек ло 
и о воз мо жу ва по доб ра ди гес ти ја и соз-
да ва ње на Б ви та ми ни те, а од нив нај ва-
жен е Б–12 ви та ми нот, кој со не гов не-
дос та ток ја пре диз ви ку ва пер ци оз на та 
а не ми ја – сла бокр вност. Здра ва црев на 
фло ра се о воз мо жу ва со пре би о ти ци те 
(од рас ти тел но по тек ло) и про би о ти ци-
те (од жи во тин ско по тек ло). Ка ко за ме-
на мо же да се у пот ре бу ва и су рут ка од 
коз јо мле ко, а во про дав ни ци те за здра-
ва хра на ја има во вид на прав. Ре ју ве ла-
кот се пра ви со ин тег рал на жи тар ка ка ко 
што се пче ни ца, 'рж, јач мен и про со: е ден 
фил џан од жи тар ки те се ста ва во тег ла  и 
се по то пу ва до го ре со во да да от сто и 
24 ча са, по то а се пре ми ва 2 - 3 па ти на 
ден сè до де ка не пуш ти 'ркулци нај мал ку 
0,5 мм. 'Ртените зр на се по то пу ва ат во 4 
фил џа ни во да и се ос та ва да фер мен ти ра 
'ркулецот  2 - 3 де на. Се до би ва бе ла за-
маг ле на теч ност, бла го га зи ра на, а ако на 
вр вот има пе на се от стра ну ва со ла жи ца. 
Се про це ду ва и се ста ва во стак ле на тег-
ла во фри жи дер . Се пие по ед на ча ша на 
ден. Да не се ос та ва да сто и по ве ќе од 5 
де на заш то ги гу би вред нос ти те. Вку сот е 
мал ку те жок и не мо же се кој да го пие.

ај ва рот: Се ве ли де ка е дар од 
бо го ви те на ова на ше ма ке дон ско под-
неб је.  Са ми те цр ве ни пи пер ки содр жат: 
бе та ка ро ти ни, Б ви та ми ни, Ц ви та мин, Е 
ви та мин, фла во ни ди, ка ли ум,  кал ци ум, 
фос фор , же ле зо, содр жи кап са цин што го 
зго ле му ва ни во то на хис та ми нот во крв-
та, кој е гла вен од бран бен сис тем про тив 
рев мат ски те за бо лу ва ња. Со пе че ње то 
се у ниш ту ва е ден дел од о ви е ви та ми ни, 
а ми не рал ни те ма те ри и ос та ну ва ат. Нај-
го ле ми от проб лем што го пра ви ај ва рот 
ток си чен и ште тен е мо мен тот ко га зеј-
ти нот се ста ва на точ ка на ври е ње. Без 
раз ли ка кое и да е згот ве но ја де ње, до-
кол ку се пра ви запр шка и се зов ри ва зеј-
ти нот нас та ну ва соз да ва ње на нај ло ши те 
транс-мас ни ки се ли ни, кои пре диз ви ку-
ва ат зго ле му ва ње на ло ши от хо лес те рол 
со чес та у пот ре ба.

термички обработена храна – да или не?

во при ро да та жи ви те ор га низ ми во се бе 
содр жат ен зи ми. ен зи ми те ги има во чо веч ко то 
те ло, кај жи вот ни те и рас те ни ја та. тие прет ста ву-
ва ат би о ка та ли за то ри, забр зу ва чи на про це си те на 
ди гес ти ја на хра на та, а при тоа не се ме ну ва ат и 
со нив на по мош се од ви ва ат си те ре ак ци и во е ден 
жив ор га ни зам. Чув стви тел ни се на тем пе ра ту ра 
над 47 Цел зи у со ви сте пе ни, што зна чи тие пос то-
јат во хра на та што ја ја де ме и до кол ку таа се ста ви 
на тем пе ра ту ра на ври е ње нас та ну ва у ниш ту ва ње 
на ен зи ми те.

тер мич ки об ра бо те на та (про це си ра на) хра на 
нас та на ла со цел да тра е по дол го, да до би е по до бар 
вкус, из глед и ми рис. со са мо то гот ве ње се у ниш-
ту ва ат мик ро ор га низ ми те и ен зи ми те, кои ја ра си-
пу ва ат хра на та. мно гу мал ку или ско ро це лос но се 
у ниш те ни ви та ми ни те, а ми не ра ли те се згус ну ва ат 
и од таа прек рас на при род на хра на ос та ну ва ат са мо 
тие ка ко е ден доб ро бит за чо веч ко то те ло. во кон-
зер ви ра на та, пас те ри зи ра на та и сте ри ли зи ра на та 
хра на се до да ва ат и а ди ти ви, кои се ге но ток сич ни и 
не у ро ток сич ни и вли ја ат ка ко нас лед ни фак то ри на 
след ни те ге не ра ци и, па та ка нас та ну ва ат ге нет ски 
за бо лу ва ња и вли ја ат на мо зо кот со што се на ма-
лу ва ин те ли ген ци ја та. са ми те а ди ти ви, спо ред свет-
ска та здрав стве на ор га ни за ци ја, не се ток сич ни, но 
во по го ле ми ко ли чи ни и со се кој днев на у пот ре ба го 
тру јат ор га низ мот, о со бе но мла ди от чо век кој под-
лег ну ва на раз ни бо лес ти.

Ин дус трис ка та хра на ка ко што се ка шич ки те 
и сок чи ња та за бе би ња, кон зер ви те, раз ни пу дин зи, 
ве ге ти, пра шок за пи ре, ке ча пи, ма јо не зи, пас те ри-

зи ра ни со ко ви и мле ко по сво јот сос тав се со це лос-
но у ниш те ни нут ри тив ни вред нос ти. со нив но кон-
су ми ра ње во ор га низ мот се соз да ва слуз, а на ши от 
ди гес ти вен сис тем се о би ду ва да го исфр ли, но до-
кол ку не ма до вол но ен зи ми от ро ви те се тру па ат и 
ос та ну ва ат ста ци о ни ра ни и не пот реб ни. Де бе ли на та 
е ре зул тат на у пот ре ба та на ин дус трис ка та хра на и 
не е ни чу до што во све тот и кај нас пре ку мер на та 
те лес на ма са е гла вен проб лем ме ѓу на се ле ни е то. 
ос вен де бе ли на та се ја ву ва ат кар ди о вас ку лар ни те 
за бо лу ва ња, ди ја бе те сот, кан це рот и слич но. 

мле ко то  се  сте ри ли зи ра и пас те ри зи ра на 
тем пе ра ту ра по ви со ка од 90 Цел зи у со ви сте пе ни за 
да се у ниш тат бак те ри и те и да не се ра си пе, но со 
тоа се у ниш ту ва и сè што е хран ли во. ма ли те де ца 
го о бо жа ва ат мле ко то, но ка ко и нив ни те мај ки не 
зна ат де ка пи јат мрт во мле ко, кое соз да ва оп струк-
ци и, по ка че на тем пе ра ту ра ка ко ре зул тат на од бра-
на та на ор га низ мот од бак те ри и и па ра зи ти. не то-
ле ран ци ја та на ка зе и нот, ко ја нас та ну ва уш те кај 
ма ли те де ца е при ро ден про цес, во кој прес та ну ва 
соз да ва ње то на ен зи мот лак то за кој го по ма га ва-
ре ње то на млеч ни те про из во ди. мле ко то е пот реб-
но да се пие са мо до де ка мај ка та го дои де те то. во 
при ро да та ни ту ед но ци цал че не кон су ми ра млеч ни 
про из во ди от ка ко ќе по ми не пе ри о дот на лак та ци ја. 
си те жи вот ни (о со бе но  пи то ми те) се на со че ни кон 
кон су ми ра ње рас ти тел на хра на и и ма ат цврс ти кос-
ки. До кол ку се пре ми не на све жо це де ни со ко ви и 
су ро во о вош је, зе лен чук, јат ки и се ми ња, ре ге не ра-
ци ја та прет ста ву ва не ми но вен про цес и соз да ва ње 
здрав ор га ни зам.

Силвана Ѓорѓиевска, 
нутриционист
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За фенг шуи чес то па ти лу ѓе-
то мис лат де ка е на чин на у ре ду-
ва ње на до мот, кој содр жи мно гу 
мис тич ност во се бе. Фенг шуи е, 
всуш ност, е ден вид у мет ност и на-
у ка за жи ве е ње то и ра бо те ње то во 
пра вил но у ре де но оп кру жу ва ње.

ОС ЛО БО ДЕ ТЕ СЕ ОД
ВИ ШО КОТ МЕ БЕЛ!
Одр жу вај те го ста нот у ре ден 

и без не пот реб ни пар чи ња ме бел. 
Пред ме ти те расфр ла ни по по дот, 
ка ко и пра ши на та и не чис то ти ја та 
го спре чу ва ат про то кот на е нер ги ја 
во до мот. Исфр ла ње то на ви шо кот 
пред ме ти и те мел но то чис те ње на 
до мот сим бо ли зи ра ат нов по че ток.

СВЕ ЖИ ОТ ВОЗ ДУХ Е
ЗА ДОЛ ЖИ ТЕ ЛЕН!
Зас та ре ни от воз дух во прос-

то ри и те е лош за ва ша та е нер ги ја. 
Прак ти ку вај те го ле ми про зор ци и 
ре дов но про вет ру ва ње.

РАС ТЕ НИ ЈА ТА ГО
ПРО ЧИС ТУ ВА АТ ПРОС ТО РОТ!

Ста ве те зе ле ни рас те ни ја по 
со ба та, но гле дај те да би дат во ба-
ланс со дру ги те пред ме ти. Соб ни те 
рас те ни ја ќе го ра зу ба ват ва ши-
от жи во тен прос тор , ќе го по доб-
рат ква ли те тот на воз ду хот. Тие ги 

стИЛ стИЛ

ФЕНГ шУИ ПРАВИЛА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДОМОТ
КУЈ НА ТА ЗНА ЧИ ЗДРАВ ЈЕ!

Куј на та е ед на од нај важ-
ни те со би во до мот спо ред фенг 
шуи. Хра на та што се при гот ву ва 
во неа го оп ре де лу ва ква ли те тот 
на жи во тот и сил но се реф лек ти ра 
на бла го сос тој ба та. Сè поч ну ва со 
шпо ре тот. Од фри жи де рот и шпај-
зот от стра не те ги си те ра бо ти, чиј 
рок на тра е ње ве ќе по ми нал или 
ра бо ти кои не пла ни ра те по ве ќе 
да ги у пот ре бу ва те. Шпо ре тот и 
куј нски те е ле мен ти се ко гаш тре-
ба да би дат чис ти, а нај доб ро е да 
се чис тат со при род ни сред ства за 
чис те ње.

СО ОД ВЕТ НО У РЕ ДЕ НА
ТР ПЕ ЗА РИ ЈА О ВОЗ МО ЖУ ВА 

ДОБ РА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА!
Круж на, о вал на и ок та го нал-

на ма са пос та ве на во тр пе за ри ја та 
е мно гу по со од вет на от кол ку коц-
кас та та или пра во а гол на, би деј ќи 
не ма ос три ра бо ви кои ги раз дво-
ју ва ат лу ѓе то.

БА ЛАНС ВО ВА ША ТА
ДНЕВ НА СО БА!

По ми ну вај те го де нот во ва-
ша та днев на со ба! За то а и го до-
би ла ова име! Ва ша та днев на со ба 
тре ба да да ва чув ство на све жи на 
и жи вот во неа. 

ОС ЛО БО ДЕ ТЕ ГО
ГЛАВ НИ ОТ ВЛЕЗ!

Глав ни от влез е мес то на влез 
на е нер ги ја та во ва ши от дом. За то а 
от стра не те ги од тоа мес то си те не-
пот реб ни пред ме ти ка ко што се ста-

ри сак си и, кан ти за ѓуб ре и слич но. 
До кол ку сте во мож ност, пос та ве те 
рас те ни е на вле зот на ход ни кот за 
да го за ба ви од ли вот на е нер ги ја та.

ИЗ БОР НА МЕ БЕЛ!
Спо ред фенг шуи, во до мот 

по доб ро е да има нов ме бел от кол-
ку ста рин ски ме бел од ан тик вар-
ни ца. Ова о со бе но ва жи до кол ку 
не сте ек спер т за ста рин ски ме бел, 
би деј ќи со вне су ва ње ста ри пред-
ме ти во до мот мо же да се вне се 
ло ша е нер ги ја.

впи ва ат штет ни те ма те ри и и вне-
су ва ат ис це ли тел на е нер ги ја.

ОГ ЛЕ ДА ЛА ТА ГО
ПРО ШИ РУ ВА АТ ПРОС ТО РОТ! 

Ог ле да ла та соз да ва ат и лу-
зи ја на ва ши от прос тор , па се од-
лич ни за кан це ла ри и и ход ни ци. 
Ис то та ка, вне су ва ат и свет ли на во 
до мот.

ЧА СОВ НИК! 
Тре ба да сто и пра вил но, 

смес тен во куј на или днев на со ба. 
Во ход ни кот не се пре по ра чу ва.

НАП РА ВЕ ТЕ ВА ША ТА 
СПАЛ НА СО БА ДА Е

МЕС ТО ВО РА ЈОТ!
Во спал на та со ба е нер ги ја та 

тре ба во ис то вре ме да би де и сми-
ру вач ка и воз буд ли ва. Исфр ле те ги 
е лек трич ни те а па ра ти и кре и рај те 
ап со лут но о пуш те на ат мос фе ра. 
Под кре ве тот не тре ба да и ма те 
ниш то, за е нер ги ја та да мо же да 
цир ку ли ра пра вил но. Спал на та со-
ба тре ба да би де о бо е на во ме ки 
бои кои и од го ва ра ат на ва ша та 
е нер ги ја за да мо же мир но да се 
од мо ри те. Таа ни ко гаш не тре ба да 
би де о бо е на во цр ве но.
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жИвот жИвот

Во сеп тем ври во Оп шти на А е род ром се от во ри 
пр ви от Цен тар за спор т и спор тски раз вој „Хит енд 
ран“(„Hit & Run“) по тер кот на спор тски те цен три во 
за пад но ев роп ски те зем ји.

Ос нов на та прог ра ма на Цен та рот за спор т и 
спор тски раз вој ја со чи ну ва ат од два до че ти ри тре-
нин зи не дел но во тра е ње од 60 ми ну ти, кои се на-
со че ни кон раз вој на мо то рич ки те спо соб нос ти, со-
ци ја лен и е мо ти вен раз вој и пре вен ци ја на те лес ни 
де фор ми те ти.

Со прог ра ма та на „Хит енд ран“ де ца та се у чат 
на пра вил но др же ње на те ло то, о де ње, тр ча ње и си те 

дру ги при род ни об ли ци на дви же ње, а се то тоа низ 
веж би и е ле мен тар ни иг ри прис по со бе ни на воз рас-
та, по ли го ни, шта фет ни иг ри и за ба ва. Прог ра ма та е 
ба зи ра на на нај но ви те на уч ни соз на ни ја од об лас та 
на здрав стве на та пре вен ти ва, спор тот, пе да гош ка та 
прак ти ка и ме то ди ка на спор тски от час.

Тре нин зи те ги во дат дип ло ми ра ни про фе со ри и 
тре не ри на Фа кул те тот за фи зич ка кул ту ра.

До пол ни тел на гран ка во Цен та рот е пре вен-
ци ја та на те лес ни де фор ми те ти со ог лед на тоа што 
де ца та сè по ве ќе вре ме по ми ну ва ат иг рај ќи ви де о-
иг ри и гле дај ќи те ле ви зи ја, што прет ста ву ва е ден од 
ос нов ни те и по тен ци јал ни при чи ни те ли за по ја ва на 
раз ни ви до ви те лес ни де фор ми те ти и пре ку мер на те-
лес на те жи на.

По ве ќе ин фор ма ци и мо же да се до би јат на ин-
тер нет стра ни ца та www.hi tan drun.mk.

Жен ски от хор од А е род ром „Рус ти ко“, под 
у мет нич ко ра ко вод ство на ма ес тро Зап ро Зап ров, 
го ос во и пр во то мес то во фол клор на та ка те го ри ја за 
жен ски хо ро ви на е ди на е сет ти от ме ѓу на ро ден нат-
пре ва ру вач ки хор ски фес ти вал „Ин кан то сул гар да“ 
во кон ку рен ци ја на хо ро ви од Нор веш ка, Швед ска, 
Дан ска, И та ли ја и дру ги ев роп ски др жа ви. 

О вој хор ски фес ти вал се одр жа во ма ло то жи-
во пис но грат че Ри ва дел Гар да на се вер ни от брег од 
е зе ро то Гар да, во И та ли ја од 10-ти до 14-ти ок том ври.

Хо рис тки те од „Рус ти ко“ во фол клор на та ка те-
го ри ја из ве до а де ла од ма ке дон ски ав то ри ка ко „Да-
фи но ви но цр ве но“, „Сел ска сви та“ и „Ко љо ги ди ја“.

Де но ви ве на сво ја та веб-стра ни ца ре но ми ра-

ни от ме ѓу на ро ден хор ски фес ти вал „Ла у ре а мун ди 
Бу да пест“ ја об ја ви вес та де ка жен ски от хор „Рус-
ти ко“ е но ми ни ран за ди рек тно у чес тво во го ле мо то 
фи на ле на ред на та го ди на што е при ви ле ги ја и чест 
ре зер ви ра на за нај доб ри те свет ски хо ро ви кои се ка-
рак те ри зи ра ат со ви со ко у мет нич ко ни во и со пос тиг-
на ти ис клу чи тел ни ре зул та ти на ме ѓу на род ни те хор-
ски нат пре ва ри и фес ти ва ли.

ЖЕНСКИОТ ХОР ОД АЕРОДРОМ „РУСТИКО“ 
ПРВИ ВО ЕВРОПА

ОТВОРЕН ПРВИОТ ЦЕНТАР ЗА СПОРТ
И СПОРТСКИ РАЗВОЈ

Со фи нал ни от нат пре вар 
на нај доб ри те две од вкуп-
но 40 е ки пи во пре пол ни от со 
пуб ли ка Спор тски цен тар „Но-
во Ли си че“, на 24.9.2015 го-
ди на завр ши четвр ти от по ред 
тур нир во мал фуд бал „Скоп је 
2015“. 

Нај доб ра е ки па бе ше 
ГОСВ Транс, вто ро то мес то го 

ос во и е ки па та ЕБР По ли ци ја, 
а трет бе ше ти мот на Ко лид. 
За нај до бар иг рач на тур ни рот 
бе ше прог ла сен Ни ко ла Јо ва-
нов ски, а за нај до бар гол ман 
- Едо Пре ле виќ. Пок рај ме да-
ли те и пе ха ри те, по бед ни ци те 
до би ја и па рич ни наг ра ди и 
спор тска оп ре ма.

Наг ра ди те све че но ги 
до де ли 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, кои по ра ча а 
де ка тур ни рот ќе про дол жи 
да се ор га ни зи ра и на ред ни те 
го ди ни и ќе пре рас не во тра-
ди ци ја, со ог лед на ог ром ни от 
ин те рес ка ко на у чес ни ци те, 
та ка и на пуб ли ка та. 

Тур ни рот го ор га ни зи-
ра а Оп шти на А е род ром, Град 
Скоп је и У чи лиш ни от спор тски 
клуб „Бла же Ко нес ки“, кои ги 
о без бе ди ја наг ра ди те за по-
бед ни ци те.

ЧЕТВРТ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ 
„СКОПЈЕ 2015“
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сПоРт сПоРт

ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО ОСНОВНИТE УЧИЛИШТА
ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ

термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела

12:00 – 13:00 игроорна – 
„Скопје“

16:00 – 17:00
одбојка – 

„Аеродром 
Воле“

одбојка – 
„Аеродром 

Воле“

одбојка – 
„Аеродром 

Воле“

одбојка – 
„Аеродром 

Воле“

17:00 – 18:00 ракомет – 
„Кастратовиќ“

ракомет – 
„Кастратовиќ“

ракомет – 
„Кастратовиќ“

18:00 – 19:00 игроорна – „ФА 
Вапцаров“

игроорна – „ФА 
Вапцаров“

аеробик – „Фит 
Оне“

аеробик – „Фит 
Оне“

19:00 – 20:00 игроорна – 
„Скопје“

игроорна – 
„Скопје“

аеробик – 
„Атлета“

19:00 ликовно цртање 
– „Дидактон“

20:00 – 21:00 аеробик – „Фит 
Оне“

аеробик – „Фит 
Оне“

аеробик – „Фит 
Оне“

аеробик – „Фит 
Оне“

КСН 
„Консалтинг“

21:00 – 22:00 КСН 
„Консалтинг“

аеробик – 
„Атлета“

КСН 
„Консалтинг“

аеробик – 
„Атлета“

рекреативно – 
Краш комерц

22:00 – 23:00 рекреативно – 
Полар кејт

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
термин понеделник вторник среда четврток петок

16:00 – 17:00 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

18:00 – 21:00 јога – Центар за јога и 
личен развој

јога – Центар за јога и 
личен развој

20:00 – 21:00 екстрим аеробик екстрим аеробик екстрим аеробик

ООУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота

09:00 – 12:00 кошарка - МЗТ

17:30 – 19:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:30 – 20:30 ракомет – РК 
„Металург“

карате – КК 
„Самурај“

ракомет – РК 
„Металург“

карате – КК 
„Самурај“

карате – „Мак 
Вадо“

20:30 – 21:30
 одбојка – 

ОК „Аеродром 
Волеј“

карате – „Мак 
Вадо“

одбојка – 
ОК „Аеродром 

Волеј“

карате – КК 
„Самурај

ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела

19:00 – 20:00
пилатес, 

аеробик – „Боди 
Лајн“

пилатес, 
аеробик – „Боди 

Лајн“

пилатес, 
аеробик – „Боди 

Лајн“

пилатес, 
аеробик – „Боди 

Лајн“

пилатес, 
аеробик – „Боди 

Лајн“

пилатес, 
аеробик – „Боди 

Лајн“

18:45 – 19:45 одбојка – „Фокс 
Волеј“

одбојка – „Фокс 
Волеј“

одбојка – „Фокс 
Волеј“

ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела

10:00 – 14:00 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

14:00 – 15:00 одбојка – Фокс 
Волеј

18:30 – 19:30 одбојка – Фокс 
Волеј

одбојка – Фокс 
Волеј

18:00 – 19:00 аеробик – „ФИТ 
ОНЕ“

зумба –
 „ФИТ ОНЕ“

18:30 – 19:30 игроорна – 
ФА „Вапцаров“

игроорна – 
ФА „Вапцаров“

19:00 – 20:00
боречки 

вештини - 
Гладијатор

19:30 – 20:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:30 – 20:30 пилатес –
 „ФИТ ОНЕ“

аеробик –
 „ФИТ ОНЕ“

зумба –
 „ФИТ ОНЕ“

пилатес –
 „ФИТ ОНЕ“

20:30 – 21:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

21:30 – 22:30
боречки 

вештини –
Д Стронгест

боречки 
вештини - 
Гладијатор

боречки 
вештини –

Д Стронгест

боречки 
вештини - 
Гладијатор

ООУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“
термин понеделник вторник среда четврток петок

17:30 – 20:30 кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ

19:00 – 20:00 одбојка – СК Мастер 
Волеј

одбојка – СК Мастер 
Волеј

19:30 – 20:30 Реално аикидо – СК 
„Вардар“

Реално аикидо – СК 
„Вардар“

ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
термин понеделник вторник среда четврток петок

16:00 – 17:00 кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ

18:00 – 21:00 кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ

ООУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“
термин понеделник вторник среда четврток петок

17:30 – 18:30 ракомет – „Металург“ одбојка – „Мастер 
Волеј“ ракомет – „Металург“ одбојка – „Мастер 

Волеј“

18:30 – 19:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:30 – 20:30 кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ

19:30 – 20:30 традиционални кинески 
вежби – „Јинг Јанг“ мечување – „Ан Гард“ традиционални кинески 

вежби – „Јинг Јанг“ мечување – „Ан Гард“

20:30 – 21:30 карате – „Аеродром“ рекреација – Водовод 
(синдикат) карате – „Аеродром“ Здружение на 

рекреативци карате – „Аеродром“

21:30 – 22:30 Здружение на 
рекреативци

рекреација – Агенција 
за храна

рекреација – 
здружение Виктор 

Димитров

рекреација – Завод за 
статистика

22:30 – 23:30 рекреација – Горан 
Кукуноски
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ПИСМА ИНФО

САНИРАНА ДУПКАТА КАЈ
ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“

Почитувани,
Ќе ве замолам да ја санирате дупката кај ОУ „Љубен 
Лапе“ што се наоѓа на самиот влез на паркингот, а 
никако не може да се избегне, бидејќи е на самиот 
влез и е многу голема. Со оглед на тоа што ова 
училиште е прогласено за едно од најдобрите 
училишта во Македонија, мислам овој недостаток 
треба да се отстрани. Колите ги кршиме секој ден за 
работа што не треба многу време и финансии да се 
санира.

К.Д.

Почитувани, 
Вашето барање е доставено до нашето комунално 
одделение. Од таму Ве информираат дека веќе е 
даден налог за санирање на ударната дупка, односно 
таа ќе биде санирана во најкраток можен рок. Ви 
благодариме што ни го посочивте овој проблем,

Со почит,
Општина Аеродром

НАСКОРО ПРИСТАПНА УЛИЦА ОД „ТРЕТА 
МАКЕДОНСКА БРИГАДА“ КОН НОВИТЕ ЗГРАДИ

Почитувани,
Ве молам за одговор кога ќе почне изградбата на пристапната улица за зградата на 
булеварот „Трета македонска бригада“ број 43. Во овој момент влегуваме во 
зградата со сообраќаен прекршок, тотално небезбедно, полиција често чека во 
заседа и дали треба да има жртви за да почнете со преземање одговорност за 
граѓаните кои транзитираат на овој дел. 

Л.А.

Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обративте до Општина Аеродром и да 
Ве информираме дека ни претставува особена чест што ни ја укажавте Вашата 
доверба. Ве известуваме дека по добивањето на Вашето  писмо, тоа веднаш беше 
препратено до Одделението за комунални работи, од каде Ве информираат дека во 
моментов, на овој потег почнува да се гради атмосферската канализација, по што 
веднаш ќе се пристапи кон изградба на улицата.

Со почит,
Општина Аеродром

БЛАГОДАРНОСТ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНАТА РАБОТА

Почитувани,
Ве молам да ни одговорите кој е надлежен за одржување на чистотата и 
уреденоста на просторот, околу зградата на улица „Февруарски поход“ број 
24? Како што може да се забележи од сликите во прилог, до сега никој не 
водел грижа. Однапред Ви благодариме за одговорот.

Со почит,
Ј.И.

Почитувани,
Вашето барање е доставено до нашето комунално одделение. Од таму 
Ве известуваат дека за кратко време просторот ќе биде среден.

Со почит,
Општина Аеродром

Почитувани,
Би сакал да ја искажам мојата благодарност за успешно завршената 
работа, што е видливо од сликите во прилог.

Ј.И.

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

Градинки
Срничка  .............................................. 2455 512
Буба Мара  .......................................... 2434 530

основни училишта  
Блаже Конески ................................. 2469 746  
Браќа Миладиновци  ........................ 2460 479  
Ѓорѓија Пулевски  ............................. 2455 510 
Љубен Лапе  ...................................... 2450 220  
Лазо Ангеловски  .............................. 2430 324  
Димитар Македонски  ...................... 2440 011  
Гоце Делчев  ...................................... 2438 288  
Александар Македонски  ................ 6152 513
 
средни  училишта
Владо Тасевски  ................................ 2464 123 
Димитар Влахов  ............................... 2464 590 
Марија Кири Склодовски  ................ 2452 189 

библиотеки 
Јане Сандански  ................................. 2466 474 
Кирил Пејчиновиќ  ............................ 2450 449 
Рајко Жинзифов ................................ 2443 450 

Цркви  
Света Тројца  ...................................... 2763 337 
Свети Петар и Павле ........................ 2439 722  
Свети Пророк Илија .......................... 2460 825  

Полиција 192 
ПС Аеродром  .................. 2432 362, 3142 408  
ПС Драчево ..................... 2763 330, 2794 111  
ПС Кисела Вода .............. 3223 410, 3142 403

Амбуланти  
Јане Сандански  ................................. 2463 277
Лисиче ................................................ 2440 810 
Пелагонија  ........................................ 2460 478 

оПШтИнА АеРоДРом  
Централа  ............................................... 2400 970  
Пријавница  ............................................ 2401 511 
Контакт со граѓани  .............................. 2401 555  
Локален економски развој  ................ 2401 542  
Правна служба  ..................................... 2401 556  
Човечки ресурси  .................................. 2401 538  
Урбанистички планови  ....................... 2401 529  
Осветлување  ......................................... 2401 533 
Комунална инспекција  ....................... 2401 521 
Градежна инспекција  ......................... 2401 521  
Инспекција за домување  .................... 2401 521 
Финансии  ............................................... 2401 513  
Буџет  ...................................................... 2401 536  
Сметководство  ..................................... 2401 535  
Даноци, такси и други приходи  ......... 2401 537 
Данок на имот  ...................................... 2401 553
Јавни набавки  ....................................... 2401 548 
Образование и култура  ....................... 2401 517  
ИТ ............................................................. 2401 530  
Социјална заштита  ............................... 2401 518 
Архива урбанизам  ............................... 2401 525
Совет на Општина Аеродром .............. 2401 512
Инспекција ............................................. 2401 522
Животна средина ................................. 2401 552 
Урбанизам  ............................................. 2401 528

2401 529
2401 545  

Комунално одделение  ........................ 2401 532 
2401 534 
2401 540

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

јавни претпријатија
ЈП „Водовод и канализација“  ..............2443 129 

2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“ ..................... 2464 272 
JП „Комунална хигиена“  ..................... 3216 644

075/506 090 
Оџачарски услуги  ................................ 2440 293

сеРвИснИ теЛефонИ   




