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На 43-та сед ни ца на Со ве тот на Оп шти на А е-
род ром што се одр жа на 18.11.2015 го ди на бе ше до-
не сен Бу џе тот на Оп шти на А е род ром за 2016 го ди на.

Но ви от Бу џет, кој е ре чи си и ден ти чен со ми-
на то го диш ни от, из не су ва о ко лу 17 ми ли о ни ев ра, од 
кои 11 ми ли о ни се пред ви де ни за до та ци и и пла ти во 
ос нов ни те у чи лиш та и гра дин ки, а дру ги те 6 за ре а-
ли за ци ја на про ек ти те поч на ти во 2015 го ди на, ка ко 
и на го лем број про ек ти пред ви де ни за 2016 го ди на.

Ме ѓу пок руп ни те про ек ти оп фа те ни во Бу џе тот 
за ре а ли за ци ја во 2016 го ди на се из град ба на две но-
ви дет ски гра дин ки, од кои ед на та во Гор но Ли си че, а  
дру га та во А е род ром, по точ но во на сел ба та Ја не Сан-
дан ски.

Бу џе тот пред ви ду ва, ис то та ка, це лос на из-
град ба на у ли ца та „Ру ди Ча ја вец“ во Стар А е род ром, 
из град ба на но ва у ли ца во Ре он ски цен тар „А е род-
ром“, из град ба на две но ви у ли ци во Ми чу рин и тоа 
„А нас тас Мит рев 1“ и „Ве ни ја мин Ма чу ков ски 3“, це-
лос на ре кон струк ци ја на у ли ца та Ѓор ѓи Кап чев во 
Гор но Ли си че, ка ко и ре кон струк ци ја на три мос та на 
Ус јан ски от ка нал.

Ис то та ка, Бу џе тот за 2016 пред ви ду ва и довр-
шу ва ње и пуш та ње во у пот ре ба на но ви от пар к пок-
рај ке јот на ре ка та Вар дар во бли зи на на Фуд бал ска та 
фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја и мно гу дру ги про ек ти, со 
кои ќе се по доб рат ус ло ви те за жи вот на гра ѓа ни те 
во оп шти на та.
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АКТИвНОСТИ АКТИвНОСТИ

Спо ред ре зул та ти те од ан-
ке та та за за до вол ство то на гра-
ѓа ни те од ра бо та та на Оп шти на 
А е род ром што бе ше спро ве де на 
во те кот на но ем ври на 2.721 реп-

ре зен та ти вен при ме рок, неј зи ни те 
жи те ли сме та ат де ка таа е ед на од 
нај доб ри те оп шти ни.

На пра ша ње то как ва е ва-
ша та о це на за Оп шти на А е род ром, 

спо ре де но со дру ги те оп шти ни, 
ду ри 85 про цен ти од ан ке ти ра ни те 
од го во ри ле нај доб ра или ме ѓу по-
доб ри те. Са мо 4 про цен ти од ис пи-
та ни ци те сме та ат де ка А е род ром е 
ме ѓу по ло ши те или нај ло ша, а 11 
про цен ти не ма ат од го вор . 

Гра ѓа ни те, ис то та ка, ис ка-
жа ле го лем про цент на за до вол-
ство од ра бо та та на ад ми нис тра-
ци ја та, од тран спа рен тнос та, од 
хи ги е на та во оп шти на та, но пред 
сè од про ек ти те што ги ра бо ти, ме-
ѓу кои спор тски те цен три Ја не Сан-
дан ски и Но во Ли си че, спор тски те 

      АЕРОДРОм ЕДНА ОД НАЈДОБРИТЕ ОПШТИНИ

ГРАЃАНИТЕ ГИ ОДОБРУвААТ ПАРКОвИТЕ ВО АЕРОДРОМ

Според анкетираните жители

Во од нос на ин то ни ра ње то на ма ке дон ска та 
хим на во ос нов ни те у чи лиш та 48 про цен ти од ис пи-
та ни ци те се из јас ни ле по зи тив но во од нос на ин то-

ни ра ње то на хим на та, 38 про цен ти не га тив но, 
а 14 про цен ти се не ут рал ни. Дел од ис пи та ни те 
гра ѓа ни, кои не се сог ла су ва ат хим на та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја да се ин то ни ра се кој ден, 
да ва ат пред лог тоа да се пра ви ед наш не дел но. 
Оп шти на А е род ром, по чи ту вај ќи ги су гес ти и те 

на гра ѓа ни те, до не се од лу ка хим на та да се ин то ни ра 
са мо во по не дел ник во рам ки на у чи лиш те то, ка ко 
што бе ше ми на та та го ди на.

Со ви со ки 82 про цен ти жи те ли те на Оп шти-
на А е род ром го из ра зи ја сво е то за до вол ство за из-
град ба та на но ви пар ко ви.

На пра ша ње то „Как во е ва ше то мис ле ње за 
из град ба та на 9 но ви пар ко ви во Оп шти на А е род-

ром“ ду ри 82 про цен ти од ис пи та ни ци те од го во ри ле 
по зи тив но, са мо 9 про цен ти не га тив но и 9 про цен ти 
не ма ле од го вор .

Оп шти на А е род ром е поз на та по го ле ми от број 
пар ко ви во си те неј зи ни на сел би. Во пос лед ни те не-
кол ку го ди ни се из гра де ни 9 го ле ми зе ле ни пар ко-
ви на повр ши на од 100.000 квад рат ни мет ри, со што 
зна чи тел но се вли ја е врз по доб ру ва ње на е ко ло ги-
ја та. 

Оп шти на А е род ром ќе го по чи ту ва мис ле ње то 
на гра ѓа ни те и ќе про дол жи со из град ба на пар ко ви 
и по ди га ње зе ле ни ло и на дру ги ло ка ци и.

иг ра лиш та во си те на сел би, ре кон-
струк ци ја та на спор тски те са ли во 
у чи лиш та та, из град ба та на во до-
вод и фе кал на ин фрас трук ту ра во 
ру рал ни от дел, про ши ру ва ње то и 
из град ба та на но ви пар ки ра лиш-
та, из град ба та на 9 но ви пар ко ви, 
до де лу ва ње то бес плат на па рич-
на по мош за бе би ња, из град ба та 
на но ва дет ска гра дин ка „Сон це“, 
но ви те дет ски гра дин ки во Гор но 

Ли си че и во Ја не Сан дан ски пред-
ви де ни за 2016 го ди на, во ве ду ва-
ње то бес пла тен ан глис ки ја зик во 
гра дин ки те, бес плат на та у чи лиш-
на об ле ка, ка ко и раз ме на та на 
нај доб ри те у че ни ци и нас та ва во 
Лон дон.

Со ог лед на тоа што ре зул та-
ти те од ан ке та та во де лот на про-
ек ти те по ка жа а де ка Оп шти на А е-
род ром се дви жи во доб ра на со ка, 

таа ќе про дол жи да ин вес ти ра во 
ин фрас трук ту ра та и об ра зо ва ни е-
то, ка ко и во из град ба на спор тски 
об јек ти и пар ко ви. И во ид ни на, 
ка ко и до се га, пре ку сред би, ан-
ке ти и дру ги ви до ви ко му ни ка ци ја 
со неј зи ни те жи те ли, Оп шти на А е-
род ром ќе ги зе ме пред вид нив-
ни те мис ле ња и су гес ти и во из ра-
бот ка та на про ек ти, во ин те рес на 
гра ѓа ни те и на нив ни те пот ре би.

ЗА ДУРИ 91 ПРОцЕНТ 
Сц „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

Е ПОЗИТИВЕН ПРОЕКТ

ХИмНАТА ќЕ СЕ ИНТОНИРА САМО ВО ПОНЕДЕЛНИК

По го ле ми от број од ан ке ти ра ни те 
гра ѓа ни, по точ но 48 про цен ти и ма ат не-
га тив но мис ле ње и су ге ри ра ат да би дат 
кон сул ти ра ни пред да се во ве де зон ско 
пар ки ра ње, што Оп шти на та ќе го по чи-
ту ва и ќе доз во ли зон ско пар ки ра ње ис-
клу чи во на ло ка ци и за кои гра ѓа ни те ќе 
ба ра ат со го ле мо мно зин ство.

ЗА ЗОНСКО ПАРКИРАњЕ ќЕ ОДЛУЧУВА ГОЛЕмО 
мНОЗИНСТвО ОД ГРАѓАНИТЕ
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не го во ап ли ци ра ње по тен ци ја лот 
за на ма лу ва ње на пра ши на та е од 
10 до 30 про цен ти.

Ста ну ва збор за сред ство 
што се ко рис ти за кон тро ла и на-
ма лу ва ње на сит на та пра ши на 
(ПМ10 и ПМ2,5 чес тич ки те) и за 
ста би ли за ци ја на па тиш та та.

Сред ство то е е ко лош ки про-
из вод, би о раз град лив, не е ште тен 
за рас те ни ја та (по го ден е за ап-
ли ка ци ја во бли зи на на пар ко ви 
и зе ле ни повр ши ни), а нај важ но е 
што не е ко ро зи вен (не ма да пре-
диз ви ка ош те ту ва ње на во зи ла та). 
Про из во дот е ле сен за ап ли ка ци ја 
и це лос но е ста би лен, што зна чи 
мо же да се чу ва за по долг пе ри од.

При не го во то ап ли ци ра ње 
ка ко ре зул тат на не го ви от сос тав 
мо же да се по чув ству ва слаб ми-
рис на о цет, кој ис то та ка не е о па-
сен по здрав је то на лу ѓе то.

Гра дот Скоп је ги ин фор
ми ра гра ѓа ни те де ка на со о

бра ќај ни ци те ка де што ќе се 
ап ли ци ра сред ство то бр зи на та 
ќе би де ог ра ни че на на 40 ки ло
мет ри на час, по ра ди мож на по
ја ва на лиз га вост на ко ло во зот. 
На у ли ци те ќе би де пос та ве на 
со од вет на со об ра ќај на сиг на ли
за ци ја.

Тре ти ра ње на со об ра ќај-
ни ци те во Оп шти на А е род ром со 
сред ство то кал ци ум маг не зи ум 
а це тат е уш те ед на од мер ки те што 
се пре зе ма ат во Оп шти на А е род-
ром за заш ти та од за га ду ва ње то.

„Ние сме во пер ма нен тна 
ко му ни ка ци ја со Гра дот Скоп-
је за ре ша ва ње на о вој проб лем. 
Ме ра ду ва кон ста та ци ја та де ка со 
си те о ви е ак тив нос ти се на ма лу-
ва за га ду ва ње то на воз ду хот. Ние 
ка ко Оп шти на за ед но со ин спек-
то ри те на Град Скоп је вр ши ме ре-
дов на кон тро ла на си те сто пан ски 
об јек ти во на ша та оп шти на и ги 
про ве ру ва ме е ла бо ра ти те за жи-

вот на сре ди на да ли се пос та пу-
ва во сог лас ност со нив. Кон ста-
ти ра но е де ка до се га се ка де се 
пос та пу ва сог лас но е ла бо ра ти те. 
Ис тов ре ме но ра бо ти ме на рас-
чис ту ва ње на де по ни и те. Со за-
до вол ство мо жам да кон ста ти рам 
де ка де нес во Оп шти на А е род ром 
не пос то и ни ту ед на де по ни ја (и а-
ко до пред не кол ку го ди ни и ма ше 
пре ку 100). Во мо мен тов се по ди-
га пар ков ско зе ле ни ло пок рај ке-
јот на Вар дар на де лот спро ти по-
ра неш на та де по ни ја Вар да риш те, 
кој во ми на то то бе ше глав ни от 
из вор на за га ду ва ње и пре зе ма-
ме сè што е во рам ки на на ши те 
ин ге рен ци и со цел да ги по доб ри-
ме ус ло ви те за жи ве е ње за жи-
те ли те на Оп шти на А е род ром и на 
Гра дот Скоп је. Се на де вам де ка со 
си те на ве де ни ак тив нос ти ќе и ма-
ме по зи тив ни ре зул та ти во ре ша-
ва ње то на о вој пре диз вик“, из ја ви 
гра до на чал ни кот Ко нев ски.

АКТИвНОСТИ АКТИвНОСТИ

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 14.11.2015 го ди на 
на крс тос ни ца та ме ѓу бу ле ва ри-
те „Ср би ја“ и „Тре та ма ке дон ска 
бри га да“ (кај крс тот) о фи ци јал но 

го оз на чи ја по че то кот на тре ти-
ра ње на со об ра ќај ни ци те во Оп-
шти на А е род ром со сред ство то 

кал ци ум маг не зи ум а це тат ка ко 
ед на од мер ки те за на ма лу ва ње 
на за га ду ва ње то на ам би ен тни от 
воз дух.

Ова сред ство се ко рис ти во 
по ве ќе ев роп ски гра до ви, ме ѓу 
кои Лон дон, Бар се ло на и Ви е на. 

Ис кус тва та од ев роп ски те гра до ви 
ка де што се ко рис ти ова сред ство, 
ка ко што из ја ви гра до на чал ни кот 
Тра ја нов ски, по ка жу ва ат де ка со 

НОвИ мЕРКИ ПРОТИв ЗАГАДУвАЊЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Ка ко да се за топ лу ва ме, а да не го за га ду ва ме воз ду хот? Ова е нас ло вот 
на бро шу ра та што од 12.12.2015 го ди на поч на да им се де ли на гра ѓа ни те на те-
ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром, во со ра бот ка со Град Скоп је.

Цел та е пре ку о ва а бро шу ра да се е ду ци ра ат гра ѓа ни те ка ко да ко рис-
тат ква ли тет ни е нер ген си за нив но ква ли тет но со го ру ва ње при за топ лу ва ње на 

до мо ви те, што ќе при до не се за заш-
ти та на воз ду хот и на здрав је то на 
лу ѓе то, но и заш те да на фи нан сис ки 
сред ства.

Во бро шу ра та се на ве ду ва ат 
ин фор ма ци и за тоа как во др во тре-
ба да се ко рис ти при за топ лу ва ње на до мо ви те, кои про из во ди 
не тре ба да се па лат, ка ко што се от пад од рас те ни ја, вес ни ци, 
тет ра пак, гу ма, др во од ме бел, бо ја, лак и слич но, со кои ќе се 
по диг не јав на та свест за зна че ње то на ква ли те тот на ам би ен-
тни от воз дух, но и свес та за заш ти та на жи вот на та сре ди на.

НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПАЛАТ
ВЕСНИЦИ, ТЕТРАПАК, ГУМА, МЕБЕЛ...

Како да се затоплуваме, а да не го загадуваме воздухот?
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АКТИвНОСТИ АКТИвНОСТИ

Оп шти на А е род ром неодамна ре а-
ли зи ра ше го ле ма ак ци ја за со би ра ње на 
сме тот и шу тот што не со вес ни гра ѓа ни го 
фр ла ат на не доз во ле ни мес та и над вор од 
кон тен је ри те.

Во ак ци ја та беа соб ра ни над 40 то ни 
смет и шут, а ак тив нос ти те ќе про дол жат и 
во на ред ни от пе ри од сè до де ка не се ис чис-
ти це ли от шут и смет од це ла та те ри то ри ја 
на Оп шти на та.

Ак ци ја та се ре а ли зи ра ше во со ра-
бот ка со служ би те од ЈП „Ко му нал на хи ги-
е на“.

Оп шти на А е род ром а пе ли ра до 
гра ѓа ни те шу тот и сме тот да го од ло жу
ва ат на со од вет но мес то од ре де но за 
тоа, би деј ќи фр ла ње то от пад на не доз
во ле ни мес та ќе би де сан кци о ни ра но во 
сог лас ност со за кон ска та ре гу ла ти ва.

ГОЛЕМА АКЦИЈА ЗА
РАСЧИСТУвАЊЕ ШУТ И СмЕТ

На 16.11.2015 го ди 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 ди рек то ри те на јав ни те град ски 
прет при ја ти ја пок рај ке јот на Вар-
дар о фи ци јал но ја поч на а ре дов-

на та е сен ска ге не рал ка за сре ду-
ва ње на оп шти на та.

Ова мес то е од бра но со цел 
да ви дат ка ко се од ви ва из град ба-
та на но ви от зе лен пар к, кој ка ко 
што ре че гра до на чал ни кот Ко нев-
ски, ќе би де втор по го ле ми на во 

Скоп је со 10 хек та ри повр ши на и 
се о че ку ва да би де го тов на по че-
то кот на на ред на та го ди на. 

На по се та та на те рен гра до-
на чал ни кот Тра ја нов ски се освр-
на на ак тив нос ти те што јав ни те 
прет при ја ти ја на Гра дот Скоп је ќе 
ги спро ве ду ва ат во рам ки те на ак-
ци ја та, пре ку ко ја на те ри то ри ја та 
на Оп шти на А е род ром е ки пи на 
јав ни те прет при ја ти ја со зго ле мен 
ка па ци тет на лу ѓе и ме ха ни за ци-
ја ќе деј ству ва ат на ре ша ва ње на 
проб ле ми во сво и те об лас ти. Гра-
до на чал ни кот Тра ја нов ски наг ла-
си де ка со ра бот ка та со Оп шти на 
А е род ром е на ви со ко ни во и тоа 
ре зул ти ра со го лем број ре а ли зи-
ра ни про ек ти на те ри то ри ја та на 
оп шти на та, ме ѓу кои ка ко пок руп-
ни се ре а ли за ци ја на вто ра та фа за 
од про ши ру ва ње то на бу ле ва рот 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“, про-
дол жу ва ње на бу ле ва рот „АС НОМ“ 
кон Гор но Ли си че и из град ба на 
но ва у ли ца па ра лел на на бу ле ва-
рот „АС НОМ“.

Оп штин ска та и град ска та ад-
ми нис тра ци ја, ис то та ка, одр жа а 
за ед нич ка сред ба со прет став ни ци 
на ур ба ни те за ед ни ци, со цел да го 
слуш нат гла сот на гра ѓа ни те и да се 
ин фор ми ра ат из вор но за сос тој би те 
на те рен во оп шти на та.

На тој на чин се за јак ну ва 
и без тоа доб ра та со ра бот ка ме ѓу 
Гра дот Скоп је и Оп шти на А е род-
ром во ре а ли зи ра ње то на за ед-
нич ки те про ек ти и се до го ва ра ат 
ид ни те за ед нич ки про ек ти.

РЕДОвНА ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛКА

ПРЕД

ПОТОА
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АКТИвНОСТИ АКТИвНОСТИ

Не о дам на 
пред ад ми нис-
тра тив на та згра-
да на Оп шти на 
А е род ром беа 
пос та ве ни прис-
тап ни рам пи, за 
по лес но дви же-
ње на ли ца та со 
хен ди кеп.

А е род ром е ед на од три те 
нај тран спа рен тни оп шти ни во сво е-
то ра бо те ње, спо ред ис тра жу ва ње-
то на Фон да ци ја та Фрид рих Е бер т и 
Мла ди Ев роп ски Фе де ра лис ти – Ку-
ма но во (ЏЕФ Ма ке до ни ја).

Ста ну ва збор за про ект 
„Тран спа рен тност на оп шти ни те 
при об ја ву ва ње на ин фор ма ци и 
од ја вен ка рак тер на оп штин ски те 
веб стра ни ци“, со кој  се сле де ше 
тран спа рен тнос та на оп шти ни те од 
из бор на та е ди ни ца 1 при об ја ву ва-
ње ин фор ма ци и од ја вен ка рак тер 

за три да ту ми, и тоа 12.07.2015 
го ди на, 30.09.2015 го ди на и 
18.11.2015 го ди на.

Под тран спа рен тност на оп-
шти ни те при об ја ву ва ње по да то ци 
се под раз би ра ре дов но ин фор ми-
ра ње на јав нос та пре ку о фи ци јал-
на та веб-стра ни ца на оп шти на та 
за де вет точ ки, и тоа: ста тут, план 
за бу џет, квар тал ни из веш та и за 
извр шу ва ње на бу џе тот, план за 
јав ни на бав ки, ли це за дол же но за 
сло бо ден прис тап до ин фор ма ци и 
од ја вен ка рак тер , об јас ну ва ње за 

ко рис те ње на пра во то на сло бо ден 
прис тап до ин фор ма ци и од ја вен 
ка рак тер , на ја ви на сед ни ци на со-
вет, за пис ни ци од сед ни ци на со-
вет и служ бе ни гла си ла.

Спо ред ис тра жу ва ње то, А е-
род ром, Кар пош и Цен тар се нај-
тран спа рен тни оп шти ни во из бор-
на та е ди ни ца 1, Ки се ла Во да спа ѓа 
во тран спа рен тни оп шти ни, Ма ке-
дон ски Брод и Со пиш те во де лум но 
тран спа рен тни, а Са рај, Сту де ни-
ча ни и Ча ир во нет ран спа рен тни 
оп шти ни.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ПРИСТАПНА И ДОСТАПНА

АЕРОДРОМ ЕДНА ОД 
НАЈТРАНСПАРЕНТНИТЕ ОПШТИНИ

На 11.11.2015 го ди на во прос то ри и те на Да ре Џам баз, 
се одр жа  31-от ре ги о на лен про тив по жа рен квиз-нат пре вар 
„Скоп је 2015“. На нат пре ва рот нај мно гу зна е ње по ка жа е ки-
па та на ООУ „Бла же Ко нес ки”, ко ја бе ше у бед лив по бед ник во 

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” НАЈДОБРИ 
НА РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ

ка те го ри ја та ка де ти и го по не се е пи те тот 
нај доб ра во гра дот Скоп је.

Про тив по жар ни те квиз-нат пре ва ри 
се ор га ни зи ра ат со цел да се по диг не про-
тив по жар на та кул ту ра и зна е ње кај мла да-
та по пу ла ци ја, а пре ку нив не пос ред но да се 
вли ја е и врз воз рас ни те.
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АКТИвНОСТИ АКТИвНОСТИ

На 10.12.2015 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 нев ра бо те ни те ли ца, 

а ис то та ка беа пре зен ти ра ни по-
вол нос ти те што мо жат да ги ис-
ко рис тат прет при ја ти ја та до кол ку 
вра бо тат нев ра бо те но ли це.

На пре зен та ци ја та беа про-
мо ви ра ни ис кус тва од ко рис те-
ње то на дос тап ни те мер ки и по-
вол нос ти за вра бо ту ва ње, а беа 
прет ста ве 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.

На 11.11.2015 го ди на и 12.11.2015 го ди на на 
Скоп ски от са ем, се одр жа „Фо рум за кад ров ски ме-
наџ мент“, во ор га ни за ци ја на Биз нис цен та рот на 
Скоп ски от план ски ре ги он, Со ју зот на сто пан ски те 
ко мо ри и Оп шти на А е род ром.

Ек спер ти, прет став ни ци на бан ки те и ме на џе ри 
на „Фо ру мот за кад ров ски ме наџ мент“ дис ку ти ра а за 
пре диз ви ци те и мож нос ти те за раз вој на ком па ни и те 
и за вра бо те ни от ка дар ка ко клу чен фак тор за ус пех 
на ком па ни ја та.

„Доб ри от кад ров ски ме наџ мент во ед на ком-
па ни ја е дви га тел на нап ре до кот и ус пе хот на ис та-
та ком па ни ја. Пре ку лич ни от раз вој на вра бо те ни те 
и ко у чин гот, ком па ни ја та вло жу ва и при до не су ва 
за сво ја та зго ле ме на про фи та бил ност,“ ре че Мит ко 
А лек сов, извр шен ди рек тор на ССК. 

Ро за ли ја Кар чиц ка Ва си лев ска, про ек тен ко-
ор ди на тор на Биз нис цен та рот при Скоп ски план-
ски ре ги он ин фор ми ра де ка фо ру мот ка ко пот ре ба е 
и ден ти фи ку ван во рам ки на се ри ја та ин фор ма тив ни и 
со ве то дав ни нас та ни за ма ли и сред ни прет при ја ти ја. 

„Оп шти на А е род ром во из ми на ти те не кол ку 
го ди ни има ор га ни зир но 127 нас та ни, ра бо тил ни ци, 
се ми на ри, о бу ки од ва ков тип на кои до се га при сус-
тву ва ле о ко лу 3.000 ли ца, ние и во ид ни на ќе про дол-
жи ме со ор га ни зи ра ње на слич ни нас та ни“ ис так на 
прет став ни кот на оп шти на та од од де ле ни е то за ЛЕР. 

На 4.12.2015 го ди на, во 
прос то ри и те на Оп шти на А е род-
ром се одр жа пр ва та од се ри ја-
та сред би ме ѓу прет се да те ли те 
на За ед ни ци те на соп стве ни ци и 
прет став ни ци на по ли ци ја та.

На сред ба та при сус тву-
ва а о ко лу 20-на прет се да те ли на 
За ед ни ци те на соп стве ни ци, кои 
у чес тву ва а во де ба та та за спре чу-
ва ње краж би во до мот. 

За вре ме на пре зен та ци ја та 
прет став ни ци те од МВР по тен ци-
ра а не кол ку со ве ти за на чи ни те 
ка ко да се заш ти ти ме од краж би, 
ка ко што се зат во ра ње на си те 
вра ти и про зор ци во до мо ви те и 
ав то мо би ли те, да се не гу ва ат доб-
ро со сед ски те од но си, да не се доз-
во лу ва не поз на то ли це да вле зе во 

до мот и се ко ја сом ни тел на си ту а-
ци ја да се при ја ви во по ли ци ја на 
те ле фон ски от број 192.

Пре ку е ду ка ци ја та на За ед-
ни ци те на соп стве ни ци и гра ѓа ни те 
се о че ку ва да се зго ле мат без бед-
нос ни те мер ки и без бед нос на та 
кул ту ра. На о вој на чин би се по доб-
ри ла и со ра бот ка та на гра ѓа ни те со 

по ли ци ја та, та ка што би се стес нил 
прос то рот и би се о теж на ле ус ло ви-
те за вр ше ње на кри вич ни те де ла.

И на ку, ова бе ше пр ва сред-
ба од цик лу сот вак ви нас та ни, кои 
се одр жу ва ат ед наш не дел но со 
си те прет се да те ли на За ед ни ци те 
на соп стве ни ци од си те на сел би на 
оп шти на та.

УСПЕХОТ ЗАвИСИ ОД ПРАВИЛНОТО МЕНАЏИРАњЕ

СОВЕТИ КАКО ПОЛЕСНО ДА СЕ НАЈДЕ РАБОТА

ЕДУКАцИЈА НА ГРАѓАНИТЕ
ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДОМОВИТЕ

Форум за кадровски менаџмент

Општина Аеродром во изминатите 
неколку години има организирно 

127 настани, работилници, семинари, 
обуки од ваков тип на кои до сега 
присуствувале околу 3.000 лица

Во те кот на е сен та бе ше извр ше на 
ре дов на та е сен ска де ра ти за ци ја во Оп шти-
на А е род ром.

На под рач је то на це ла та оп шти на 
се оп фа ти ја 2.500 шах ти со 7.500 мам ци, 
вклу чу вај ќи ги и ос нов ни те у чи лиш та на 
неј зи на та те ри то ри ја.

Де ра ти за ци ја та на гло да чи те ја вр-
ше ше Цен та рот за јав но здрав је - Скоп је.

ИЗвРШЕНА
ЕСЕНСКА 

ДЕРАТИЗАцИЈА
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ЕКОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА

Прет став ни ци на ад ми нис-
тра ци ја та на Оп шти на А е род ром, 
пра те нич ка та Јас мин ка Дам чев-

ска, ка ко и прет став ни ци од ос нов-
ни те у чи лиш та и дет ски те гра дин-
ки од оп шти на та, со за са ду ва ње 

на о ко лу 600 дрв ца на це ла та те-
ри то ри ја та на Оп шти на та да до а 
сво ја поддр шка на 16-та ак ци ја на 
Де нот на др во то, што се одр жа на 
2.12.2015 го ди на под мо то то „За-
са ди скоп ска ид ни на!“.

Во те кот на ак ци ја та се на-
са ди ја сад ни ци од ви дот ја сен, 
ја вор , ли па и дру ги ви до ви лис то-
пад ни, ка ко и зим зе ле ни дрв ца. 

 НАСАДЕНИ 1.600 ДРвЈА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Успешно реализирана акцијата Ден на дрвото

На 17.12.2015 го ди-
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 у чес тву ва а во 
е сен ска та ак ци ја за са де ње 
5.000 дрв ја на те ри то ри ја та 
на гра дот. Во рам ки на о ва а 
ак ци ја на те ри то ри ја та на Оп-
шти на А е род ром беа на са де ни 
1.000 дрв ја од ви дот пла тан, 
од кои 100 во пар кот со а ви-
он, та ка што за ед но со ак ци ја 
на Де нот на др во то е сен ва се 
на са де ни вкуп но 1.600 дрв ја 
на те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром.

НОвИ 100 
„ПЛАТАНИ“
ВО ПАРКОТ
СО АВИОН

Ис то та ка, у че ни ци те са де а дрв ца 
и во дво ро ви те на ос но ви те у чи-
лиш та и на дет ски те гра дин ки.

Жи те ли те на Оп шти на А е-
род ром, пак, и ма а мож ност да се 

вклу чат во го ле ма та е сен ска ак ци-
ја на са де ње дрв ја на ло ка ци ја та 
Бр њар ци, за ко ја и ма ше ор га ни зи-
ран пре воз. 

Цел на о ва а ак ци ја и на е сен-

ско то са де ње во со ра бот ка со Град 
Скоп је е да се по доб ри е ко лош ка та 
кли ма во Оп шти на А е род ром и во 
Гра дот Скоп је и да се зго ле ми бро-
јот на на са де ни дрв ја.



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.

"
Пајак" - Марио и Бети

"
Облаци над Аеродром" - Филип Тодоров

"
Изгрејсонце" - Ксенија Тодорова

"
Есен во Аеродром"

Славко Белазелкоски 

"
А за Аеродром, Сонце за топлина и гостопримство" - Стојан Тоше Николовски

"
Небото, крстот и смогот"

Билјана Стеваноска

"
Пронајди го мачето"

Марјан Георгиев

ѕИД НА КРЕАТИвНИ фОТОГРАфИИ

"
Зајдисонце" - Маја Христовска

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

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

ves nik@a e rod rom.gov.mk
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ОБРАЗОвАНИЕ ОБРАЗОвАНИЕ

ГОТвАЧ ЗА ЗДРАвА ХРАНА ВО 
ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

На 18.11.2015 го ди на, во ООУ „Ла-
зо Ан ге лов ски“ бе ше про мо ви ран Гот вач за 
здра ва хра на во рам ки на про ек тот „Во ве-
ду ва ње на прет при е мач ко то у че ње во об ра-
зов ни от сис тем на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“. 
Гот ва чот содр жи збир на ре цеп ти за здра ва 
и из ба лан си ра на хра на, во чи ја под го тов ка 
по мог на а дел од у че ни ци те, ро ди те ли те и 
нас тав ни ци те.

И на ку, од ми на та та у чеб на го ди на ООУ 
„Ла зо Ан ге лов ски” се вклу чи во пи лот-про-
ек тот за во ве ду ва ње на прет при ем ниш тво то 
ка ко дел од нас тав ни от про цес, со цел да го 
ин тег ри ра прет при ем ниш тво то во нас тав ни-
те пла но ви и прог ра ми од VI до IX од де ле ни е 
со поддр шка на Ев роп ска та у ни ја.

 Ис то та ка, у че ни ци те од ООУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“ на 27.11.2015 го ди на на де-
ца та од ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ им ја пре зен ти-
ра а те а тар ска та прет ста ва на те ма „Здра ва 
хра на“.

Гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ за де ца та од си те вос-
пит ни гру пи ре а ли зи ра ше ак тив нос ти по по вод ис пра-
ќа ње на е сен та, ка ко е сен ска прос ла ва со ра бо тил ни ци 
на кои беа из ра бо те ни раз ни твор би од  е сен ски пло до-
ви, лис ја, ши шар ки, а се гот ве ше и здра ва хра на.

Ис то та ка, се при ка жа а и те а тар ски прет ста ви 
под гот ве ни од вос пи ту ва чи те, ка ко „Ча до рот на меч ка-
та“,  „Жи вот ни во е сен“, а беа ор га ни зи ра ни и из лож би, 
на кои у чес тву ва а и ро ди те ли те.

Де ца та од гра дин ка „Ср нич ка“, по по вод 13-
ти но ем ври, Де нот на ос ло бо ду ва ње то на гра дот 
Скоп је,  беа во по се та на дет ски от кул ту рен цен тар 
„Кар пош“, ка-
де под мо то то 
„Да го из гра-
ди ме на ши от 
град“ бе ше 
о д  б е  л е  ж а н  
о вој праз ник, 
а де чи ња та 
се вклу чи ја 
во сим бо лич-
на из град ба 
на им про ви-
зи ран град од 
коц ки.

Во рам ки на про ек тот „Ре цик ли ра ње со и ма ги на ци ја“ де ца та од 
ЈДГО А „Ср нич ка“, и ма а мож ност да се дру жат со е ду ка то ри од ЈП „Ко-
му нал на хи ги е на“ и за ед нич ки да из ра бо ту ва ат раз лич ни твор би од от-
па ден ма те ри јал.

Е ду ка то ри те ги за поз на а со пра вил но то ре цик ли ра ње от пад и им 
по ну ди ја доб ри жи вот ни прак ти ки кои о воз мо жу ва ат на ма лу ва ње на 
ме ша ни от от пад.

„СРНИЧКИТЕ“ РЕцИКЛИРАА СО ИМАГИНАЦИЈА

БУБАМАРИТЕ ЈА 
ИСПРАТИЈА ЕСЕНТА

„СРНИЧКИТЕ“ НАПРАВИЈА 
ГРАД ОД КОцКИ

Де чи ња та од гра дин ка та 
„Ср нич ка“ се нат пре ва ру ва а во 
спор тски те иг ри кои тра ди ци о-
нал но се одр жу ва ат во со ра бот ка 
со СОС Дет ско се ло Ма ке до ни ја.

О ви е ак тив нос ти се ре а-
ли зи ра ат со цел кај де ца та да се 
раз ви е свес та за зна че ње то на 
тра ди ци ја та и се гаш нос та, соз да-

вај ќи по доб ра ос но ва за ид ни-
на та.

Тра ди ци о нал ни те дет-
ски иг ри се дел на на род на та 
кул ту ра и во нив е со чу ва но 
пе да гош ко то ис кус тво на мно-
гу ге не ра ци и. Да се со чу ва 
тра ди ци ја та и да се втка е во сов-
ре ме ни те те ко ви, е пре диз вик за 

си те вра бо те ни во вос пит но-об-
ра зов ни от про цес. 

СПОРТСКИ ИГРИ ВО „СРНИЧКА“



2120 ОПШТИНА АЕРОДРОМ јануари - февруари 2016 година  | број 68

КОГА СИ вО
НЕвОЛЈА ЧУКНИ
НА вРАТАТА НА

СвОЈОТ ПРИЈАТЕЛ,
АКО НЕ ТИ ЈА ОТвОРИ

вРАТАТА ќЕ ТИ ГИ
ОТвОРИ ОЧИТЕ.

ЗАБАвА

На 14-ти де кем ври во Те-
а тар Ко ме ди ја се о диг ра пре ми-
е ра на прет ста ва та „Гос по да рот 
на ку ка ви ца та“, ко ме ди ја во ко ја 
ста ре цот Ни ко дим (Ру бенс Му-
ра тов ски) од Га лич ник, ни ка ко 
да ум ре, па за то а си нот Се ра фим 
(А та нас А та на сов ски) и вну кот Хе-
ру вим (Ва лен тин Кос та ди нов ски) 
са кат да се ос ло бо дат од не го и го 
но сат во ста реч ки дом во Скоп је.

От ка ко од ме ди цин ски-
от пер со нал на до мот доз на ва ат 
де ка тат ко им пре ку ноќ ста ну ва 
„ска по цен ста рец“, го граб ну ва ат 
од до мот и си го вра ќа ат во Га лич-
ник. Но, как ва е це на та што тре-
ба да ги пла тат среб ро љу би е то и 
жед та за власт кај пом ла ди те и 
кој е гос по да рот на ку ка ви ца та од це зи ум ски от ча сов-
ник на Ев ро па, се доз на ва пре ку ит рош ти ни те на ста ре-
цот Ни ко дим. 

Гос по да рот на ку ка ви ца-
та е ко ме ди ја со го ле ма ме ра на 
ап сур дни си ту а ци и, ка де се кр шат 
коп ја та ме ѓу на род ни те вред нос-
ти, скром нос та, пос лу ша ни е то 
од ед на стра на и од дру га стра на 
гло ба ли за ци ја та со си те неј зи ни 
ма ни и не дос лед нос ти. Во до мот 
на де до Ни ко дим или тра ди ци ја-
та ма ка ма чи со но во ис пи ле на та 
гло ба ли за ци ја, или пак, таа - гло-
ба ли за ци ја та не мо же да им го 
по фа ти кра јот на на ши те тра ди-
ци о нал ни се меј ни вред нос ти. 

Прет ста ва та „Гос по да рот 
на ку ка ви ца та“ е ра бо те на по 
текст на Вен ко Ан до нов ски, а во 
ре жи ја на Ан дреј Цве та нов ски. 
Сце ног раф ско то ре ше ни е е на 

Ми лан Нес то ров и Сер геј Све то за рев, му зи ка та е на О ли-
вер Јо си фов ски, кос ти ми те се на А лек сан дар Нош пал, а 
дра ма тур г на прет ста ва та е Дар ко Спа сов.

ТРАДИцИЈА ИЛИ ГЛОБАЛИЗАцИЈА? 
ПРАШАњЕ Е СЕГА

„Господарот на кукавицата“

Тоа е комедија на апсурдни ситуации, каде се кршат копјата
меѓу народните вредности и глобализацијата со нејзините мани

ЖИвЕАТ
СО ТЕЛЕфОН вО РАКА...

Живеат со телефон во рака, а кога ги бараш:
- Ми се полнеше батеријата.

- Го заборавив во кола.
- Ми го украдоа.

- Им го подарив на вонземјаните.

Разговараат две баби.
- Внуката ќе ми се мажи.

- Прекрасно. А од каде е младоженецот?
- Од фејсбук. Не знам каде е точно тоа, 

ама од таму бил.

фЕЈСБУК

мАЖИТЕ СЕ ДРУЖАТ
НАвРЕДУвАЈќИ СЕ

ЕДЕН СО ДРУГ,
БЕЗ ТОА вИСТИНСКИ

ДА ГО мИСЛАТ.
ЖЕНИТЕ СЕ ДРУЖАТ 

ЛАСКАЈќИ СИ ЕДНА НА 
ДРУГА, БЕЗ ТОА

вИСТИНСКИ ДА ГО мИСЛАТ.
(БЕТИ вАЈТ)

ТЕАТАР

виц на месецот

Снешко фатен на дело 
како си одбира нос

пченк
а

моркови салата
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и ма ат до ка жан по зи ти вен е фект 
врз и му ни от сис тем ка ко лу кот, 
ме дот, про по ли сот, е хи на це а та, 
ма џу нот, ма тич ни от млеч, а ро ни-
ја та и дру го. По ра ди пок рат ки те 
прес то и над вор во зим ски от пе ри-
од од го ди на та се по ја ву ва не дос-
тиг на ви та ми нот Д, кој е би тен не 
са мо за рас тот на кос ки те, ту ку и 
за и му ни от сис тем. По ра ди тоа се 
пре по ра чу ва до пол ни те лен внес 
на ви та мин Д во фор ма на кап ки 

или ри би но мас ло. Цин кот е, ис то 
та ка, ми не рал што го зацвр сту-
ва и му ни те тот, за то а тре ба да се 
о без бе ди пре ку про дук ти кои го 
содр жат ка ко ме со, јај ца та, грав, 
пче нич ни ни кул ци и сл. До да ва-
ње то про би о ти ци, кои по ма га ат за 
раз вој на нор мал ни те бак те ри и во 
црев на та фло ра, ис то та ка, вли ја е 
на по доб ру ва ње на и му ни те тот. 

 Де ца та тре ба да и ма ат до-
бар , ква ли те тен и до вол но долг 

од мор . Не дос та то кот на сон и не-
мир но то спи е ње мо же да ги нап-
ра ви по под лож ни на ин фек ци и. 
Рас по ло же ни е то, ис то та ка, вли ја е 
на и му ни те тот, од нос но ко га се ве-
се ли и среќ ни и ма ат по ма ли шан-
си да се раз бо лат. Чес ти про шет-
ки, ре дов на фи зич ка ак тив ност, 
прес тој на чист воз дух над вор од 
град ска та сре ди на бит но вли ја е 
врз нив ни от здрав раз вој и рас по-
ло же ни е.

Нај по во лен пе ри од за ши-
ре ње на ин фек ци и те е е сен та и зи-
ма та, би деј ќи де ца та чес то прес-
то ју ва ат во зат во ре ни прос то ри и, 
нај чес то во дет ски те ко лек ти ви 
ка ко гра дин ки, у чи лиш та, иг ро те-
ки и слич но. Прес то јот во заг ре а на 
прос то ри ја со то пол и сув воз дух, 
ко ја е не до вол но про вет ре на е го-
лем ри зик за раз вој на ин фек ци ја 
по ра ди лес но ши ре ње на ви ру си те 
и бак те ри и те пре ку ки ва ње, каш-
ла ње, до пир со раз ни пред ме ти, 
иг рач ки и слич но. О вој на чин на 
ин фек ци ја е о со бе но зна ча ен кај 
де ца та во по ма ла та воз раст, би деј-

ќи нив ни те пос тап ки 
се спе ци фич ни, од-
нос но тие не зна ат да 
го из ду ва ат нив но то 
но се, да ста ва ат ра ка 
ко га каш ла ат, да си 
ги из ми јат ра це те по 
кон такт, си те пред-
ме ти ги о соз на ва ат 
пре ку ста ва ње во ус-
та и слич но. По ра ди 
тоа, кај де ца та под 
тре та та го ди на тре ба 
да се из бег ну ва прес тој во ко лек-
ти ви од нос но гра дин ки, би деј ќи 
и му ни те тот на де те то е сè уш те во 

раз вој и тој не мо же да од го во ри 
со од вет но на си те ин фек ци и, со 
кои де те то ќе се суд ри во гра дин-
ка та. Чес ти те за бо лу ва ња на о ва а 
воз раст и е вен ту ал но то ко рис те ње 
ан ти би о ти ци мо же да до ве де до 
се кун да рен и мун де фи цит. 

За да ги заш ти ти ме де ца та и 
да го по доб ри ме нив ни от и му ни тет 
тре ба да се пог ри жи ме да се ис-
хра ну ва ат здра во со внес на мно-
гу теч нос ти и кон су ми ра ње здра ви 
про дук ти ка ко ме со, млеч ни про-
из во ди, све жо о вош је и зе лен чук. 
Тре ба о со бе но да се обр не вни ма-
ни е на при род ни те сос тој ки, кои 

ЗДРАвЈЕ ЗДРАвЈЕ

Треба особено да се обрне внимание на природните 
состојки, кои имаат докажан позитивен ефект врз 

имуниот систем како лукот, медот, прополисот, 
ехинацеата, маџунот, матичниот млеч, аронијата...

др Звезда Спасовска, 
специјалист-педијатар, 

ПЗУ „Среќно дете“

    КОГА СЕ вЕСЕЛИ И СРЕќНИ ДЕЦАТА
        ИМААТ ПОМАЛИ ШАНСИ ДА СЕ РАЗБОЛАТ

како да ги заштитиме најмалите од чести инфекции



Со ог лед на тоа што фенг 
шуи има за цел кре и ра ње сми рен 
и хар мо ни чен прос тор , еве не кол-
ку фенг шуи со ве ти за на ма лу ва ње 
на стре сот и у жи ва ње во но во го-
диш ни те праз ни ци!

Пред сè, тре ба да се зна е де-
ка прос тор , кој е на тру пан со мно-
губ рој ни ук ра си и ме бел за мно-
гу ми на де лу ва кла ус тро фо бич но, 
што пре диз ви ку ва нер во за. За то а, 
пред вне су ва ње то на но во го диш-

на та ел ка и дру ги те де ко ра ци и, 
от стра не те ги по ма ли те пар чи ња 
ме бел и мак си мал но рас то ва ре те 
го прос то рот, со што ќе ја на ма ли-
те нап на тос та. Др во то, се раз би ра, 
со сво ја та го ле ми на тре ба да од го-
ва ра на го ле ми на та на прос то рот.

Зим зе ле но то др во сим бо ли-
зи ра дол го веч ност и при ја тел ство. 
Спо ред фенг шуи не е се ед но во 
кој дел од до мот, од нос но днев на-
та со ба ќе се пос та ви ел ка та. По-

вол ни мес та за ова се ис ток, ју го-
ис ток и југ.

Во слу чај ел ка та да е пос-
та ве на на се вер , ук ра се те ја со 
стак ле ни де ко ра ци и со си на, бе ла, 
среб ре на и злат на бо ја.

Ко га др во то е пос та ве но на 
за пад на та или на се ве ро за пад на та 
стра на на до мот, по вол ни де ко ра-
ци и се о ни е во жол ти и цр ве ни то-
но ви, до де ка бе ла та и среб ре на та 
бо ја не се пре по ра чу ва ат. 

    СЕКОЈ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО ДА 
ПОСТАвИ БАРЕм ЕДЕН УКРАС НА ЕЛКАТА!

За пок ва ли тет на повр за-
ност на се меј ство то, по жел но е 
се кој член на се меј ство то да пос-
та ви ба рем е ден ук рас на ел ка та, 
би деј ќи со о вој чин тој вне су ва и 
соп стве на е нер ги ја. 

И а ко цр ве на та и злат на та 
бо ја се ме ѓу нај зас та пе ни те бои 
кај но во го диш но то ук ра су ва ње, 
тре ба да се обр не вни ма ни е на 
нив на та зас та пе ност. За ед но со 
дру ги те сјај ни пред ме ти, све ќи и 
бла ги крем-ни јан си, пре го ле мо-
то при сус тво на о ви е бои мо же 
да при до не се до пре те ра на јанг 
е нер ги ја, ко ја ис то та ка соз да ва 
раз драз ли вост.

Фенг шуи со ве ту ва и у пот-
ре ба на а ро ма тич ни мас ла, со кои 
ос вен ос ве жу ва ње на воз ду хот 
се пос тиг ну ва и ба лан си ра ње на 
е нер ги ја та во прос то рот. 

До кол ку и ма те во до мот ка-
мин, пос та ву ва ње све ќи пок рај 
ка ми нот о воз мо жу ва за јак ну ва-
ње на е нер гет ски те цен три.

Совети за новогодишно уредување по фенг шуи
СТ

ИЛ
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жИвОТ жИвОТ

Оп шти на А е род ром се прик лу чи кон кам па ња та 
со ко ја се од бе ле жа Ме ѓу на род ни от ден за е ли ми ни-
ра ње на на сил ство то врз же ни те. Гло бал на та кам па-
ња та за поч на на 25-ти но ем ври – Свет ски ден за бор-
ба про тив на сил ство врз же ни те и де вој чи ња та и има 
за цел да ја по диг не нив на та свес ност за пре зе ма ње 
на кон крет ни мер ки за пре ки ну ва ње на на сил ство то, 
би деј ќи се ко е раз ви ва ње на свес нос та за од ре ден 
проб лем е пр ви от че кор кон не го во пре поз на ва ње и 
ре ша ва ње, а со тоа и не го во ис ко ре ну ва ње. 

О бе ди не ти те на ци и о ви е 16 де на ги од бе ле жу-
ва ат со пор то ка ло ва бо ја, а мо то то на кам па ња та за 
о ва а го ди на бе ше „16 де на ак ти ви зам за спре чу ва ње 
на на сил ство то врз же ни те и де вој чи ња та“. 

Ста тис тич ки те по да то ци у ка жу ва ат на фак-
тот де ка ду ри 70 про цен ти од же ни те во све тот би ле 
жрт ви на не ка ков вид на сил ство во те кот на сво јот 
жи вот, а не ко и од нив за тоа и не би ле свес ни, од-
нос но не го пре поз на ле на сил ство то кое мо же да се 
ма ни фес ти ра во нај раз лич ни фор ми. 

Се ко ја тре та же на во све тот е жрт ва на фи зич-
ко или сек су ал но на сил ство, кое е нај чес то извр ше но 
од стра на на неј зи ни от ин ти мен пар тнер .

Кам па ња та „О бој го све тот во пор то ка ло во“ 
под раз би ра нај раз лич ни ак тив нос ти ка ко де ба ти, 
сим бо лич ни со би ри, ос вет лу ва ње на важ ни спо ме ни-
ци и об јек ти со пор то ка ло во свет ло, кое е сим бол на 
свет ла та и оп ти мис тич ка ид ни на, без на сил ство.

Ис тра жу ва ња та спро ве де ни во Свет ска та 
здрав стве на ор га ни за ци ја у ка жу ва ат на тоа де ка 
на сил ство то врз же ни те има дол го роч ни пос ле ди ци 
врз нив но то пси хич ко и фи зич ко здрав је. Же ни те кои 
жи ве ат со на си лен пар тнер по чес то стра да ат од деп-
ре си ја, пре ку мер но кон су ми ра ат ал ко хол, по чес то се 
со о чу ва ат со не са ка на бре ме ност и а бор тус, ка ко и 
сек су ал но пре нос ли ви ин фек ци и ме ѓу кои и ХИВ.

За жал, слу ча и на се меј но на сил ство и на сил-
ство врз же ни те е при сут но и во на ша та зем ја, но по-
го ле ми от дел од нив же ни те не ги при ја ву ва ат нај-
чес то по ра ди срам и стиг ма ти за ци ја од о ко ли на та.

ОБЛЕЧИ ПОРТОКАЛОвО ПРОТИВ 
НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!

На 27.11.2015 го ди на Оп штин ски от про-
тив по жа рен со јуз „А е род ром“ пред ТЦ „Би сер “ 
ор га ни зи ра ше кам па ња за заш ти та од по жа ри 
за вре ме на греј на та се зо на под мо то то „То пол 
дом без по жа ри“.

За вре ме на ак ци ја та чле но ви на со ју зот, 
ка ко и у че ни ци од ООУ „Ди ми тар Ма ке дон ски“, 
чле но ви на сек ци ја та за про тив по жар на заш ти-
та, на гра ѓа ни те им де ле а ле то ци со е ду ка тив на 
содр жи на за о пас нос ти те за заш ти та на до мо ви-
те од по жар при ко рис те ње греј ни те ла во сво-
и те до мо ви.

Гра ѓа ни те и ма а мож ност да до би јат ин-
струк ци и и со ве ти од струч ни те ли ца на Оп штин-
ски от про тив по жа рен со јуз „А е род ром“ ка ко да 
се заш ти тат од о пас нос ти те од по жар .

СО ФЛАЕРИ ПРОТИв ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАР

На 16.12.2015 го ди на на Скоп ски от са ем се одр-
жа „Фо рум за ли чен раз вој“, во ор га ни за ци ја на Биз нис 
цен та рот на Скоп ски от план ски ре ги он, Оп шти на А е-
род ром и А со ци ја ци ја та за ис тра жу ва ње, ко му ни ка ци и 
и раз вој „Паб лик“.

На прог ра ма та мо же а да се прос ле дат пре зен-
та ци и од двај ца ре но ми ра ни ек спер ти за ли чен раз вој, 
Џад Дол фин и Ка те ри на Ан ге лов ска, кои го на со чи-
ја вни ма ни е то кон тоа ка ко пра вил но да се ме на џи ра 
соп стве но то вре ме, ка ко и кон „ма пи ра ње“ на мо зо кот, 
кое е всуш ност а лат ка со ко ја мо жат да се зго ле мат 
соп стве ни те спо соб нос ти за ре ша ва ње на проб ле ми те, 
а со тоа да се дви жи ме нап ред.

„Лу ѓе то тре ба да се тру дат да би дат нај доб ра 
вер зи ја од се бе, да ја про нај дат го ле ми на та и моќ та во 
се бе, ка ко и да жи ве ат жи вот во хар мо ни ја со љу бов и 
ра дост“, бе ше ис так на то на Фо ру мот. 

„Сè што ни се слу чу ва во жи во тот е суд би на ко ја 

ние са ми те ја кре и ра ме и сè е о на ка ка ко што тре ба да 
би де. Ус пе хот не зна чи што и маш, ус пе хот зна чи ка ко 
се чув ству ваш, ка ко се чув ству ваш се га и ов де и де ка 
со коп не жот по од ре де на ми си ја, тоа ќе го пос тиг не-
ме“, по со чи ја ек спер ти те.

ТРУДЕТЕ СЕ ДА БИДЕТЕ
НАЈДОБРАТА вЕРЗИЈА ОД СЕБЕ! 

Форум за личен развој
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Кре а тив ни от тим на Здру же ни е то „Во Мо јот 
Свет“ се о би ду ва да и по мог не на о ва а гру па гра ѓа-
ни во неј зи но то се кој дне ви е. Пре ку но ви от Цен тар и 
пре ку го лем број про ек ти и ак тив нос ти тој е на со чен 
кон по диг ну ва ње на јав на та свест и од го вор ност во 
оп штес тво то за о вој проб лем. Во таа на со ка не о дам-
на поч на да се из да ва и пр во то спи са ни е за а у ти зам 
„До си е си но“, кое на ед нос та вен и лес но при фат лив 
на чин нас то ју ва да ја по диг не јав на та свест и да го 
е ду ци ра на се ле ни е то, а пред сè мла ди те.

Си на та бо ја е бо ја та на а у тиз мот, за то а би би ло 
у ба во ако дел од на ши те раз мис лу ва ња и ак тив нос ти 
ги о бо и ме си но и на со чи ме кон ед но по ху ма но жи ве-
е ње. Си те ние и ма ме свој свет во кој оп сто ју ва ме, но 
нив ни от е по се бен, на вис ти на са мо ни вен.

На о вој на чин Здру же ни е то се о би ду ва да доп-
ре до се ко го и да по мог не ли ца та со а у тис ти чен спек-
тар на на ру шу ва ња да би дат при фа те ни од гра дин ка 
до ра бот но то мес то и на се ка де и се ко гаш во оп кру-
жу ва ње то во кое оп сто ју ва ат. 

Здру же ни е то на гра ѓа ни за трет ман на ли ца-
та со а у ти зам, АДХД и ас пер ге ров син дром „Во мо-
јот свет“ нас ко ро во Оп шти на А е род ром ќе го от во ри 
пр ви от Дне вен цен тар за ли ца та со а у ти зам. Ста ну ва 
збор за Цен тар за сен зор на те ра пи ја за ли ца со а у тис-
ти чен спек тар на на ру шу ва ња.

А у тиз мот тив ко и сè по ве ќе нав ле гу ва во на ши-
те до мо ви. До не о дам на ду ри ни кој не са ка ше ни да 
збо ру ва за о ви е сос тој би, ги вр тев ме нас тра на пог ле-
ди те. Бро јот на ли ца та со о ви е на ру шу ва ња е сè по го-
лем во све тот и кај нас. Во на ша та зем ја од ден на ден 
ста ну ва ме сè пос вес ни за о ви е сос тој би и зна чи те лен 
број лу ѓе се здру жу ва ат за да по мог нат.

жИвОТ жИвОТ

НАСКОРО ПРВИОТ ДНЕвЕН цЕНТАР ЗА
   ЛИцАТА СО АУТИЗАм ВО АЕРОДРОМ

Здружение „Во мојот свет“
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ПИСмА ИНфО

ПРЕПИСИ НА РЕШЕНИЈА ЗА 

ДАНОК НА ИМОТ ВО 

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ

Почитувани,

живеам на булеварот „АСНОМ“, но сè уште не сум добила 

решение за данок на имот за 2015 година, што не било случај 

изминатите години. Град Скопје ме упати на вас. 

Однапред благодарам,
Д. Ј. 

Почитувани,

Во ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА  ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ во Општина Аеродром (соба 13), можете да добиете 

препис на Вашето решение за данок. Тоа можете да го 

сторите секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот, а со себе 

понесете ја личната карта на оној, на кого што гласи 

решението.

Со почит,

Општина Аеродром

ВЕСНИКОТ „АЕРОДРОМ“ СЕ ДИСТРИБУИРА
СПАКУВАН ВО НАЈЛОНСКА КЕСА
Почитуван градоначалник на Општина Аеродром, г. Коневски,
Ве молам весникот што го издава Општинава и што се дистрибуира до секој 
стан на територијата на општината, да биде доставен на покултурен начин, 
а не на простирка пред врата, каде се бришат чевли. Едно време весникот 
беше или во пластична фолија или во кеса. Знам дека е тоа додатен трошок, 
ама вака се девалвираат и Вашето потрошено време и народните пари.

Со почит,
Е.Т.

Почитувани,
Ви благодариме на укажаната сугестија. Како што веќе можевте и самите 
да видите, почнувајќи од минатиот број на весникот, од број 67, тој почна да 
се дистрибуира спакуван во најлонска кеса.

Со почит,
Општина Аеродром

Почитувани,
Благодарам за прифатената критика во врска
со весникот на Вашата општина. Веќе овој
број се дистрибуира во пластична фолија.

            Со почит,
      Е.Т.

ПРИСТАПНА РАМПА ПРЕД
ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“

Почитувани,
Јас сум родител на дете со посебни потреби, кое учи во ОУ 
„Ѓорѓија Пулевски“, кое е ИНКЛУЗИВНО училиште.  Ние 
живееме во Маџари, но бевме принудени да ја запишеме 
нашата ќеркичка во ова училиште, бидејќи ниедно од 
училиштата во наша околина во Општина Гази Баба не се 
инклузивни и немаат изградено дури ни елементарни потреби 
за вакви деца, како што е рампа за влез во училиште или 
соодветен тоалет. Мојата сопруга со сопствено возило го 
носеше секој ден детето на училиште мината година и во текот 
на целата учебна година мака мачеше со пристапот во 
училиштето. Бидејќи проблемот останува и годинава, си земав 
за право да се обратам до Вас со оваа моја молба и искрено се 
надевам дека ќе преземете одредени активности да се реши 
овој проблем. 

Со почит,
Д. Ј. 

Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обративте до 
Општина Аеродром и да Ве информираме дека Одделението за 
комунални работи наскоро ќе постави заштитни П-препреки и 
ќе направи закосен рабник како пристапна рампа. Доколку 
имате дополнителни прашања или слични барања, Ве молиме 
да се обратите на телефонскиот број 2401-534.

Со почит,
Општина Аеродром
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