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ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
АЕРОДРОМ ЗА 2016 ГОДИНА

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На 43-та седница на Советот на Општина Ае
родром што се одржа на 18.11.2015 година беше до
несен Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година.
Новиот Буџет, кој е речиси идентичен со ми
натогодишниот, изнесува околу 17 милиони евра, од
кои 11 милиони се предвидени за дотации и плати во
основните училишта и градинки, а другите 6 за реа
лизација на проектите почнати во 2015 година, како
и на голем број проекти предвидени за 2016 година.
Меѓу покрупните проекти опфатени во Буџетот
за реализација во 2016 година се изградба на две но
ви детски градинки, од кои едната во Горно Лисиче, а
другата во Аеродром, поточно во населбата Јане Сан
дански.
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Буџетот предвидува, исто така, целосна из
градба на улицата „Руди Чајавец“ во Стар Аеродром,
изградба на нова улица во Реонски центар „Аерод
ром“, изградба на две нови улици во Мичурин и тоа
„Анастас Митрев 1“ и „Венијамин Мачуковски 3“, це
лосна реконструкција на улицата Ѓорѓи Капчев во
Горно Лисиче, како и реконструкција на три моста на
Усјанскиот канал.
Исто така, Буџетот за 2016 предвидува и довр
шување и пуштање во употреба на новиот парк пок
рај кејот на реката Вардар во близина на Фудбалската
федерација на Македонија и многу други проекти, со
кои ќе се подобрат условите за живот на граѓаните
во општината.
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АКТИВНОСТИ

Според анкетираните жители

АЕРОДРОМ ЕДНА ОД НАЈДОБРИТЕ ОПШТИНИ

Според резултатите од ан
кетата за задоволството на гра
ѓаните од работата на Општина
Аеродром што беше спроведена
во текот на ноември на 2.721 реп

споредено со другите општини,
дури 85 проценти од анкетираните
одговориле најдобра или меѓу по
добрите. Само 4 проценти од испи
таниците сметаат дека Аеродром е
меѓу полошите или најлоша, а 11
проценти немаат одговор.
Граѓаните, исто така, иска
жале голем процент на задовол
ство од работата на администра
резентативен примерок, нејзините цијата, од транспарентноста, од
жители сметаат дека таа е една од хигиената во општината, но пред
најдобрите општини.
сè од проектите што ги работи, ме
На прашањето каква е ва ѓу кои спортските центри Јане Сан
шата оцена за Општина Аер одром, дански и Ново Лисиче, спортските

Химната ќе се интонира само во понеделник
нирањето на химната, 38 проценти негативно,
а 14 проценти се неутрални. Дел од испитаните
граѓани, кои не се согласуваат химната на Ре
публика Македонија да се интонира секој ден,
даваат предлог тоа да се прави еднаш неделно.
Општина Аер одром, почитувајќи ги сугестиите
Во однос на интонирањето на македонската на граѓаните, донесе одлука химната да се интонира
химна во основните училишта 48 проценти од испи само во понеделник во рамки на училиштето, како
таниците се изјасниле позитивно во однос на инто што беше минатата година.

За дури 91 процент
СЦ „Јане Сандански“
е позитивен проект
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За зонско паркирање ќе одлучува големо
големиот број од анкетираните
мнозинство од граѓаните граѓанПо
и, поточно 48 проценти имаат не
гативно мислење и сугерираат да бидат
консултирани пред да се воведе зонско
паркирање, што Општината ќе го почи
тува и ќе дозволи зонско паркирање ис
клучиво на локации за кои граѓаните ќе
бараат со големо мнозинство.
игралишта во сите населби, рекон
струкцијата на спортските сали во
училиштата, изградбата на водо
вод и фекална инфраструктура во
руралниот дел, проширувањето и
изградбата на нови паркиралиш
та, изградбата на 9 нови паркови,
доделувањето бесплатна парич
на помош за бебиња, изградбата
на нова детска градинка „Сонце“,
новите детски градинки во Горно

Лисиче и во Јане Сандански пред
видени за 2016 година, воведува
њето бесплатен англиски јазик во
градинките, бесплатната училиш
на облека, како и размената на
најдобрите ученици и настава во
Лондон.
Со оглед на тоа што резулта
тите од анкетата во делот на про
ектите покажаа дека Општина Ае
родром се движи во добра насока,

Граѓаните ги одобруваат парковите во Аеродром

Со високи 82 проценти жителите на Општи
на Аеродром го изразија своето задоволство за из
градбата на нови паркови.
На прашањето „Какво е вашето мислење за
изградбата на 9 нови паркови во Општина Аерод

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

таа ќе продолжи да инвестира во
инфраструктурата и образование
то, како и во изградба на спортски
објекти и паркови. И во иднина,
како и до сега, преку средби, ан
кети и други видови комуникација
со нејзините жители, Општина Ае
родром ќе ги земе предвид нив
ните мислења и сугестии во изра
ботката на проекти, во интерес на
граѓаните и на нивните потреби.
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ром“ дури 82 проценти од испитаниците одговориле
позитивно, само 9 проценти негативно и 9 проценти
немале одговор.
Општина Аеродром е позната по големиот број
паркови во сите нејзини населби. Во последните не
колку години се изградени 9 големи зелени парко
ви на површина од 100.000 квадратни метри, со што
значително се влијае врз подобрување на екологи
јата.
Општина Аеродром ќе го почитува мислењето
на граѓаните и ќе продолжи со изградба на паркови
и подигање зеленило и на други локации.
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Градоначалниците на Град
Скопје и на Општина Аеродром,
Коце Трајановски и Ивица Ко

го означија почетокот на трети
рање на сообраќајниците во Оп
штина Аеродром со средството

Ова средство се користи во
повеќе европски градови, меѓу
кои Лондон, Барселона и Виена.

невски, на 14.11.2015 година
на крстосницата меѓу булевари
те „Србија“ и „Трета македонска
бригада“ (кај крстот) официјално

калциум магнезиум ацетат како
една од мерките за намалување
на загадувањето на амбиентниот
воздух.

Искуствата од европските градови
каде што се користи ова средство,
како што изјави градоначалникот
Трајановски, покажуваат дека со

НОВИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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

НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПАЛАТ
ВЕСНИЦИ, ТЕТРАПАК, ГУМА, МЕБЕЛ...
Како да се затоплуваме, а да не го загадуваме воздухот? Ова е насловот
на брошурата што од 12.12.2015 година почна да им се дели на граѓаните на те
риторијата на Општина Аеродром, во соработка со Град Скопје.
Целта е преку оваа брошура да се едуцираат граѓаните како да корис
тат квалитетни енергенси за нивно квалитетно согорување при затоплување на
домовите, што ќе придонесе за заш
тита на воздухот и на здравјето на
луѓето, но и заштеда на финансиски
средства.
Во брошурата се наведуваат
информации за тоа какво дрво тре
ба да се користи при затоплување на домовите, кои производи
не треба да се палат, како што се отпад од растенија, весници,
тетрапак, гума, дрво од мебел, боја, лак и слично, со кои ќе се
подигне јавната свест за значењето на квалитетот на амбиен
тниот воздух, но и свеста за заштита на животната средина.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

негово аплицирање потенцијалот браќајниците каде што ќе се
за намалување на прашината е од аплицира средството брзината
10 до 30 проценти.
ќе биде ограничена на 40 кило
Станува збор за средство метри на час, поради можна по
што се користи за контрола и на јава на лизгавост на коловозот.
малување на ситната прашина На улиците ќе биде поставена
(ПМ10 и ПМ2,5 честичките) и за соодветна сообраќајна сигнали
стабилизација на патиштата.
зација.
Средството е еколошки про
Третирање на сообраќај
извод, биоразградлив, не е штетен ниците во Општина Аеродром со
за растенијата (погоден е за ап средството калциум магнезиум
ликација во близина на паркови ацетат е уште една од мерките што
и зелени површини), а најважно е се преземаат во Општина Аерод
што не е корозивен (нема да пре ром за заштита од загадувањето.
дизвика оштетување на возилата).
„Ние сме во перманентна
Производот е лесен за апликација комуникација со Градот Скоп
и целосно е стабилен, што значи је за решавање на овој проблем.
може да се чува за подолг период. Ме радува констатацијата дека со
При неговото аплицирање сите овие активности се намалу
како резултат на неговиот состав ва загадувањето на воздухот. Ние
може да се почувствува слаб ми како Општина заедно со инспек
рис на оцет, кој исто така не е опа торите на Град Скопје вршиме ре
сен по здравјето на луѓето.
довна контрола на сите стопански
Градот Скопје ги инфор објекти во нашата општина и ги
мира граѓаните дека на соо проверуваме елаборатите за жи
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вотна средина дали се постапу
ва во согласност со нив. Конста
тирано е дека досега секаде се
постапува согласно елаборатите.
Истовремено работиме на рас
чистување на депониите. Со за
доволство можам да констатирам
дека денес во Општина Аеродром
не постои ниту една депонија (иа
ко до пред неколку години имаше
преку 100). Во моментов се поди
га парковско зеленило покрај ке
јот на Вардар на делот спроти по
ранешната депонија Вардариште,
кој во минатото беше главниот
извор на загадување и презема
ме сè што е во рамки на нашите
ингеренции со цел да ги подобри
ме условите за живеење за жи
телите на Општина Аеродром и на
Градот Скопје. Се надевам дека со
сите наведени активности ќе има
ме позитивни резултати во реша
вањето на овој предизвик“, изјави
градоначалникот Коневски.
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ГОЛЕМА АКЦИЈА ЗА
РАСЧИСТУВАЊЕ ШУТ И СМЕТ

пред

ПОТОА
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Општина Аеродром неодамна реа
лизираше голема акција за собирање на
сметот и шутот што несовесни граѓани го
фрлаат на недозволени места и надвор од
контенјерите.
Во акцијата беа собрани над 40 тони
смет и шут, а активностите ќе продолжат и
во наредниот период сè додека не се исчис
ти целиот шут и смет од целата територија
на Општината.
Акцијата се реализираше во сора
ботка со службите од ЈП „Комунална хиги
ена“.
Општина Аеродром апелира до
граѓаните шутот и сметот да го одложу
ваат на соодветно место одредено за
тоа, бидејќи фрлањето отпад на недоз
волени места ќе биде санкционирано во
согласност со законската регулатива.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РЕДОВНА ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛКА

На 16.11.2015 година гра ната есенска генералка за среду
доначалниците на Град Скопје и вање на општината.
на Општина Аеродром, Коце Тра
Ова место е одбрано со цел
јановски и Ивица Коневски, како да видат како се одвива изградба
и директорите на јавните градски та на новиот зелен парк, кој како
претпријатија покрај кејот на Вар што рече градоначалникот Конев
дар официјално ја почнаа редов ски, ќе биде втор по големина во
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Скопје со 10 хектари површина и
се очекува да биде готов на поче
токот на наредната година.
На посетата на терен градо
началникот Трајановски се освр
на на активностите што јавните
претпријатија на Градот Скопје ќе
ги спроведуваат во рамките на ак
цијата, преку која на територијата
на Општина Аер одром екипи на
јавните претпријатија со зголемен
капацитет на луѓе и механизаци
ја ќе дејствуваат на решавање на
проблеми во своите области. Гра
доначалникот Трајановски нагла
си дека соработката со Општина
Аеродром е на високо ниво и тоа
резултира со голем број реализи
рани проекти на територијата на
општината, меѓу кои како покруп
ни се реал изација на втората фаза
од проширувањето на булеварот
„Трета македонска бригада“, про
должување на булеварот „АСНОМ“
кон Горно Лисиче и изградба на
нова улица паралелна на булева
рот „АСНОМ“.
Општинската и градската ад
министрација, исто така, одржаа
заедничка средба со претставници
на урбаните заедници, со цел да го
слушнат гласот на граѓаните и да се
информираат изворно за состојбите
на терен во општината.
На тој начин се зајакнува
и без тоа добрата соработка меѓу
Градот Скопје и Општина Аер од
ром во реал изирањето на заед
ничките проекти и се договараат
идните заеднички проекти.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ПРИСТАПНА И ДОСТАПНА

АЕРОДРОМ ЕДНА ОД
НАЈТРАНСПАРЕНТНИТЕ ОПШТИНИ

Нео д амн а
пред админис
тративната згра
да на Општина
Аеродром беа
поставени прис
тапни рампи, за
полесно движе
ње на лицата со
хендикеп.

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” НАЈДОБРИ
НА РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ
На 11.11.2015 година во просториите на Даре Џамбаз,
се одржа 31-от регионален противпожарен квиз-натпревар
„Скопје 2015“. На натпреварот најмногу знаење покажа еки
пата на ООУ „Блаже Конески”, која беше убедлив победник во

категоријата кадети и го понесе епитетот
најдобра во градот Скопје.
Противпожарните квиз-натпревари
се организираат со цел да се подигне про
тивпожарната култура и знаење кај млада
та популација, а преку нив непосредно да се
влијае и врз возрасните.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Аеродром е една од трите за три датуми, и тоа 12.07.2015
најтранспарентни општини во свое година, 30.09.2015 година и
то работење, според истражување 18.11.2015 година.
то на Фондацијата Фридрих Еберт и
Под транспарентност на оп
Млади Европски Федералисти – Ку штините при објавување податоци
маново (ЏЕФ Македонија).
се подразбира редовно информи
Станува збор за проект рање на јавноста преку официјал
„Транспарентност на општините ната веб-страница на општината
при објавување на информации за девет точки, и тоа: статут, план
од јавен карактер на општинските за буџет, квартални извештаи за
веб страници“, со кој се следеше извршување на буџетот, план за
транспарентноста на општините од јавни набавки, лице задолжено за
изборната единица 1 при објавува слободен пристап до информации
ње информации од јавен карактер од јавен карактер, објаснување за
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користење на правото на слободен
пристап до информации од јавен
карактер, најави на седници на со
вет, записници од седници на со
вет и службени гласила.
Според истражувањето, Ае
родром, Карпош и Центар се нај
транспарентни општини во избор
ната единица 1, Кисела Вода спаѓа
во транспарентни општини, Маке
донски Брод и Сопиште во делумно
транспарентни, а Сарај, Студени
чани и Чаир во нетранспарентни
општини.
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АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

Форум за кадровски менаџмент

УСПЕХОТ ЗАВИСИ ОД ПРАВИЛНОТО МЕНАЏИРАЊЕ
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
На 11.11.2015 година и 12.11.2015 година на
Скопскиот саем, се одржа „Форум за кадровски ме
наџмент“, во организација на Бизнис центарот на
Скопскиот плански регион, Сојузот на стопанските
комори и Општина Аер одром.
Експерти, претставници на банките и менаџери
Розалија Карчицка Василевска, проектен ко
на „Форумот за кадровски менаџмент“ дискутираа за ординатор на Бизнис центарот при Скопски план
предизвиците и можностите за развој на компаниите ски регион информира дека форумот како потреба е
и за вработениот кадар како клучен фактор за успех идентификуван во рамки на серијата информативни и
на компанијата.
советодавни настани за мали и средни претпријатија.
„Добриот кадровски менаџмент во една ком
„Општина Аер одром во изминатите неколку
панија е двигател на напредокот и успехот на иста години има организирно 127 настани, работилници,
та компанија. Преку личниот развој на вработените семинари, обуки од ваков тип на кои до сега присус
и коуч ингот, компанијата вложува и придонесува твувале околу 3.000 лица, ние и во иднина ќе продол
за својата зголемена профитабилност,“ рече Митко жиме со организирање на слични настани“ истакна
Алексов, извршен директор на ССК.
претставникот на општината од одделението за ЛЕР.

ИЗВРШЕНА
ЕСЕНСКА
ДЕРАТИЗАЦИЈА

ЕДУКАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ
ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДОМОВИТЕ
На 4.12.2015 година, во
просториите на Општина Аерод
ром се одржа првата од серија
та средби меѓу претседателите
на Заедниците на сопственици и
претставници на полицијата.
На средбата присуству
ваа околу 20-на претседатели на
Заедниците на сопственици, кои
учествуваа во дебатата за спречу
вање кражби во домот.
За време на презентацијата
претставниците од МВР потенци
раа неколку совети за начините
како да се заштитиме од кражби,
како што се затворање на сите
врати и прозорци во домовите и
автомобилите, да се негуваат доб
рососедските односи, да не се доз
волува непознато лице да влезе во

домот и секоја сомнителна ситуа
ција да се пријави во полиција на
телефонскиот број 192.
Преку едукацијата на Заед
ниците на сопственици и граѓаните
се очекува да се зголемат безбед
носните мерки и безбедносната
култура. На овој начин би се подоб
рила и соработката на граѓаните со

СОВЕТИ КАКО ПОЛЕСНО ДА СЕ НАЈДЕ РАБОТА

На 10.12.2015 година во која беа презентирани активните
просториите на Општина Аерод мерки и програми за вработување
ром се одржа работилница, на наменети за невработените лица,

Во текот на есента беше извршена
редовната есенска дератизација во Општи
на Аеродром.
На подрачјето на целата општина
се опфатија 2.500 шахти со 7.500 мамци,
вклучувајќи ги и основните училишта на
нејзината територија.
Дератизацијата на глодачите ја вр
шеше Центарот за јавно здравје - Скопје.
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полицијата, така што би се стеснил
просторот и би се отежнале услови
те за вршење на кривичните дела.
Инаку, ова беше прва сред
ба од циклусот вакви настани, кои
се одржуваат еднаш неделно со
сите претседатели на Заедниците
на сопственици од сите населби на
општината.
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а исто така беа презентирани по
волностите што можат да ги ис
користат претпријатијата доколку
вработат невработено лице.
На презентацијата беа про
мовирани искуства од користе
њето на достапните мерки и по
волности за вработување, а беа
претставени и корисни информа
ции за младите претприем
 ачи.
Целта на ваквите средби покрај
мерките за зајакнување на капа
цитетите на фирмите, е и да се за
јакне соработката меѓу локалните
бизниси и институциите.
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екологија

екологија

Успешно реализирана акцијата Ден на дрвото

Насадени 1.600 дрвја ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
на околу 600 дрвца на целата те
риторијата на Општината дадоа
своја поддршка на 16-та акција на
Денот на дрвото, што се одржа на
2.12.2015 година под мотото „За
сади скопска иднина!“.
Во текот на акцијата се на
садија садници од видот јасен,
јавор, липа и други видови листо
падни, како и зимзелени дрвца.

Претставници на админис ска, како и претставници од основ
трацијата на Општина Аеродром, ните училишта и детските градин
пратеничката Јасминка Дамчев ки од општината, со засадување

Нови 100
„платани“
во паркот
со авион

Исто така, учениците садеа дрвца вклучат во големата есенска акци
и во дворовите на основите учи ја на садење дрвја на локацијата
лишта и на детските градинки.
Брњарци, за која имаше организи
Жителите на Општина Ае ран превоз.
родром, пак, имаа можност да се
Цел на оваа акција и на есен

ското садење во соработка со Град
Скопје е да се подобри еколошката
клима во Општина Аеродром и во
Градот Скопје и да се зголеми бро
јот на насадени дрвја.

На 17.12.2015 годи
на градоначалниците на Град
Скопје и на Општина Аерод
ром, Коце Трајановски и Иви
ца Коневски учествуваа во
есенската акција за садење
5.000 дрвја на територијата
на градот. Во рамки на оваа
акција на територијата на Оп
штина Аеродром беа насадени
1.000 дрвја од видот платан,
од кои 100 во паркот со ави
он, така што заедно со акција
на Денот на дрвото есенва се
насадени вкупно 1.600 дрвја
на територијата на Општина
Аер одром.
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ѕид на
креати
в
фотогра ни
фии

Задолжително!
Покрај фотографијата, треба да се наведе
насловот, локацијата и името на авторот.
Драги читатели, Општина Аеродром од
неод амна Ви нуди можност на овие страници
од весникот да го покажете својот креативен
дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој
простор од весникот е посветен на сите тие
што сакаат и умеат да фотографираат или, пак,
поседуваат прекрасни фотографии. Прифатли
ви се фотографиите со кои ќе ја претставите
Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотог
рафии од Вас сликани во неа, од Вашите нај
слатки, најоткачени и најсреќни деца, милени
чиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно,
сè што мислите дека е интересно и заслужува
место во овој весник.
Старите фотографии од Општина Аерод
ром ќе бидат објавени со посебно задовол
ство! Фотографиит е можете да ги испраќате
на електронската адреса на весникот:

Зајдисонце" - Маја Христовска

"

vesnik@aerodrom.gov.mk
Изгрејсонце" - Ксенија Тодорова
"
Есен во Аеродром"
"
Славко Белазелкоски
Пронајди го мачето"
"
Марјан Георгиев

Пајак" - Марио и Бети

"

Облаци над Аеродром" - Филип Тодоров

"
"

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

"

Небото, крстот и смогот"
Билјана Стеваноска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

„СРНИЧКИТЕ“ РЕЦИКЛИРАА СО ИМАГИНАЦИЈА
Во рамки на проектот „Рециклирање со имагинација“ децата од
ЈДГОА „Срничка“, имаа можност да се дружат со едукатори од ЈП „Ко
мунална хигиена“ и заеднички да изработуваат различни творби од от
паден материјал.
Едукаторите ги запознаа со правилното рециклирање отпад и им
понудија добри животни практики кои овозможуваат намалување на
мешаниот отпад.

ГОТВАЧ ЗА ЗДРАВА ХРАНА ВО
ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

СПОРТСКИ ИГРИ ВО „СРНИЧКА“
Дечињата од градинката
„Срничка“ се натпреваруваа во
спортските игри кои традицио
нално се одржуваат во соработка
со СОС Детско село Македонија.
Овие активности се реа
лизираат со цел кај децата да се
развие свеста за значењето на
традицијата и сегашноста, созда

вајќи подобра основа за идни
ната.
Традиционалните дет
ски игри се дел на народната
култура и во нив е сочувано
педагошкото искуство на мно
гу генерации. Да се сочува
традицијата и да се вткае во сов
ремените текови, е предизвик за

сите вработени во воспитно-об
разовниот процес.

БУБАМАРИТЕ ЈА
ИСПРАТИЈА ЕСЕНТА

„СРНИЧКИТЕ“ НАПРАВИЈА
ГРАД ОД КОЦКИ

Градинката „Буба Мара“ за децата од сите вос
питни групи реал изираше активности по повод испра
ќање на есента, како есенска прослава со работилници
на кои беа изработени разни творби од есенски плодо
ви, лисја, шишарки, а се готвеше и здрава храна.
Исто така, се прикажаа и теат арски претстави
подготвени од воспитувачите, како „Чадорот на мечка
та“, „Животни во есен“, а беа организирани и изложби,
на кои учествуваа и родителите.

Децата од градинка „Срничка“, по повод 13ти ноември, Денот на ослободувањето на градот
Скопје, беа во посета на детскиот културен центар
„Карпош“, ка
де под мотото
„Да го изгра
диме нашиот
град“ беше
о д б е л е ж а н
овој празник,
а дечињата
се вклучија
во симболич
на изградба
на импрови
зиран град од
коцки.
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На 18.11.2015 година, во ООУ „Ла
зо Ангеловски“ беше промовиран Готвач за
здрава храна во рамки на проектот „Вове
дување на претприемачкото учење во обра
зовниот систем на Република Македонија“.
Готвачот содржи збир на рецепти за здрава
и избалансирана храна, во чија подготовка
помогнаа дел од учениците, родителите и
наставниците.
Инаку, од минатата учебна година ООУ
„Лазо Ангеловски” се вклучи во пилот-про
ектот за воведување на претприемништвото
како дел од наставниот процес, со цел да го
интегрира претприемништвото во наставни
те планови и програми од VI до IX одделение
со поддршка на Европската унија.
Исто така, учениците од ООУ „Лазо
Ангеловски“ на 27.11.2015 година на де
цата од ЈУДГ „Буба Мара“ им ја презенти
раа театарската претстава на тема „Здрава
храна“.
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ТЕАТАР

ЗАБАВА

„Господарот на кукавицата“

ТРАДИЦИЈА ИЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈА?
ПРАШАЊЕ Е СЕГА
Тоа е комедија на апсурдни ситуации, каде се кршат копјата
меѓу народните вредности и глобализацијата со нејзините мани
На 14-ти декември во Те
атар Комедија се одигра преми
ера на претставата „Господарот
на кукавицата“, комедија во која
старецот Никодим (Рубенс Му
ратовски) од Галичник, никако
да умре, па затоа синот Серафим
(Атанас Атанасовски) и внукот Хе
рувим (Валентин Костадиновски)
сакат да се ослободат од него и го
носат во старечки дом во Скопје.
Откако од медицински
от персонал на домот дознаваат
дека татко им преку ноќ станува
„скапоцен старец“, го грабнуваат
од домот и си го враќаат во Галич
ник. Но, каква е цената што тре
ба да ги платат среброљубиет о и
жедта за власт кај помладите и
кој е господарот на кукавицата од цезиумскиот часов
ник на Европа, се дознава преку итроштините на старе
цот Никодим.

Господарот на кукавица
та е комедија со голема мера на
апсурдни ситуации, каде се кршат
копјата меѓу народните вреднос
ти, скромноста, послушаниет о
од една страна и од друга страна
глобализацијата со сите нејзини
мани и недоследности. Во домот
на дедо Никодим или традиција
та мака мачи со новоиспилената
глобализација, или пак, таа - гло
бализацијата не може да им го
пофати крајот на нашите тради
цион ални семејни вредности.
Претставата „Господарот
на кукавицата“ е работена по
текст на Венко Андоновски, а во
режија на Андреј Цветановски.
Сценографското решение е на
Милан Несторов и Сергеј Светозарев, музиката е на Оли
вер Јосифовски, костимите се на Александар Ношпал, а
драматург на претставата е Дарко Спасов.

виц на месецот
Кога си во
неволја чукни
на вратата на
својот пријател,
ако не ти ја отвори
вратата ќе ти ги
отвори очите.

ФЕЈСБУК
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.

Снешко фатен на дело
како си одбира нос

ка
пчен

моркови

салата

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)

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.

20

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

јануари - февруари 2016 година| број 68

21

ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВЈЕ

Како да ги заштитиме најмалите од чести инфекции

КОГА СЕ ВЕСЕЛИ И СРЕЌНИ ДЕЦАТА
ИМААТ ПОМАЛИ ШАНСИ ДА СЕ РАЗБОЛАТ

д-р Звезда Спасовска,
специјалист-педијатар,
ПЗУ „Среќно дете“

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...

Најповолен период за ши ќи нивните постапки
рење на инфекциите е есента и зи се специфични, од
мата, бидејќи децата често прес носно тие не знаат да
тојуваат во затворени простории, го издуваат нивното
најчесто во детските колективи носе, да ставаат рака
како градинки, училишта, игроте кога кашлаат, да си
ки и слично. Престојот во загреана ги измијат рацете по
просторија со топол и сув воздух, контакт, сите пред
која е недоволно проветрена е го мети ги осознаваат
лем ризик за развој на инфекција преку ставање во ус
поради лесно ширење на вирусите та и слично. Поради
и бактериит е преку кивање, каш тоа, кај децата под
лање, допир со разни предмети, третата година треба
играчки и слично. Овој начин на да се избегнува престој во колек
инфекција е особено значаен кај тиви односно градинки, бидејќи
децата во помалата возраст, бидеј имунитетот на детето е сè уште во
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развој и тој не може да одговори
соодветно на сите инфекции, со
кои детето ќе се судри во градин
ката. Честите заболувања на оваа
возраст и евентуалното користење
антибиотици може да доведе до
секундарен имун дефицит.
За да ги заштитиме децата и
да го подобриме нивниот имунитет
треба да се погрижиме да се ис
хрануваат здраво со внес на мно
гу течности и консумирање здрави
продукти како месо, млечни про
изводи, свежо овошје и зеленчук.
Треба особено да се обрне внима
ние на природните состојки, кои

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

имаат докажан позитивен ефект
врз имуниот систем како лукот,
медот, прополисот, ехинацеата,
маџунот, матичниот млеч, арони
јата и друго. Поради пократките
престои надвор во зимскиот пери
од од годината се појавува недос
тиг на витаминот Д, кој е битен не
само за растот на коските, туку и
за имуниот систем. Поради тоа се
препорачува дополнителен внес
на витамин Д во форма на капки

или рибино масло. Цинкот е, исто одмор. Недостатокот на сон и не
така, минерал што го зацврсту мирното спиење може да ги нап
ва имунитетот, затоа треба да се рави поподложни на инфекции.
обезбеди преку продукти кои го Расположението, исто така, влијае
содржат како месо, јајцата, грав, на имунитетот, односно кога се ве
пченични никулци и сл. Додава сели и среќни имаат помали шан
њето пробиотици, кои помагаат за си да се разболат. Чести прошет
развој на нормалните бактерии во ки, редовна физичка активност,
цревната флора, исто така, влијае престој на чист воздух надвор од
на подобрување на имунитетот.
градската средина битно влијае
Децата треба да имаат до врз нивниот здрав развој и распо
бар, квалитетен и доволно долг ложение.
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Совети за новогодишно уредување по фенг шуи

стил

		 СЕКОЈ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО ДА
ПОСТАВИ БАРЕМ ЕДЕН УКРАС НА ЕЛКАТА!

Со оглед на тоа што фенг
шуи има за цел креир ање смирен
и хармоничен простор, еве некол
ку фенг шуи совети за намалување
на стресот и уживање во нового
дишните празници!
Пред сè, треба да се знае де
ка простор, кој е натрупан со мно
губројни украси и мебел за мно
гумина делува клаустрофобично,
што предизвикува нервоза. Затоа,
пред внесувањето на новогодиш

ната елка и другите декорации,
отстранете ги помалите парчиња
мебел и максимално растоварете
го просторот, со што ќе ја намали
те напнатоста. Дрвото, се разбира,
со својата големина треба да одго
вара на големината на просторот.
Зимзеленото дрво симболи
зира долговечност и пријателство.
Според фенг шуи не е сеедно во
кој дел од домот, односно дневна
та соба ќе се постави елката. По

волни места за ова се исток, југо
исток и југ.
Во случај елката да е пос
тавена на север, украсете ја со
стаклени декорации со сина, бела,
сребрена и златна боја.
Кога дрвото е поставено на
западната или на северозападната
страна на домот, поволни декора
ции се оние во жолти и црвени то
нови, додека белата и сребрената
боја не се препорачуваат.

За поквалитетна поврза
ност на семејството, пожелно е
секој член на семејството да пос
тави барем еден украс на елката,
бидејќи со овој чин тој внесува и
сопствена енергија.
Иако црвената и златната
боја се меѓу најзастапените бои
кај новогодишното украсување,
треба да се обрне внимание на
нивната застапеност. Заедно со
другите сјајни предмети, свеќи и
благи крем-нијанси, преголемо
то присуство на овие бои може
да придонесе до претерана јанг
енергија, која исто така создава
раздразливост.
Фенг шуи советува и упот
реба на ароматични масла, со кои
освен освежување на воздухот
се постигнува и балансирање на
енергијата во просторот.
Доколку имате во домот ка
мин, поставување свеќи покрај
каминот овозможува зајакнува
ње на енергетските центри.

ЖИВОТ

ЖИВОТ

ОБЛЕЧИ ПОРТОКАЛОВО ПРОТИВ
НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!

Форум за личен развој

Општина Аеродром се приклучи кон кампањата
со која се одбележа Меѓународниот ден за елимини
рање на насилството врз жените. Глобалната кампа
њата започна на 25-ти ноември – Светски ден за бор
ба против насилство врз жените и девојчињата и има
за цел да ја подигне нивната свесност за преземање
на конкретни мерки за прекинување на насилството,
бидејќи секое развивање на свесноста за одреден
проблем е првиот чекор кон негово препознавање и
решавање, а со тоа и негово искоренување.
Обединетите нации овие 16 дена ги одбележу
ваат со портокалова боја, а мотото на кампањата за
оваа година беше „16 дена активизам за спречување
на насилството врз жените и девојчињата“.
Статистичките податоци укажуваат на фак
тот дека дури 70 проценти од жените во светот биле
жртви на некаков вид насилство во текот на својот
живот, а некои од нив за тоа и не биле свесни, од
носно не го препознале насилството кое може да се
манифестира во најразлични форми.

На 16.12.2015 година на Скопскиот саем се одр
жа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис
центарот на Скопскиот плански регион, Општина Ае
родром и Асоцијацијата за истражување, комуникации
и развој „Паблик“.
На програмата можеа да се проследат презен
тации од двајца реномирани експерти за личен развој,
Џад Долфин и Катерина Ангеловска, кои го насочи
ја вниманието кон тоа како правилно да се менаџира
сопственото време, како и кон „мапирање“ на мозокот,
кое е всушност алатка со која можат да се зголемат
сопствените способности за решавање на проблемите,
а со тоа да се движиме напред.
„Луѓето треба да се трудат да бидат најдобра ние самите ја креираме и сè е онака како што треба да
верзија од себе, да ја пронајдат големината и моќта во биде. Успехот не значи што имаш, успехот значи како
себе, како и да живеат живот во хармонија со љубов и се чувствуваш, како се чувствуваш сега и овде и дека
радост“, беше истакнато на Форумот.
со копнежот по одредена мисија, тоа ќе го постигне
„Сè што ни се случува во животот е судбина која ме“, посочија експертите.

Секоја трета жена во светот е жртва на физич
ко или сексуално насилство, кое е најчесто извршено
од страна на нејзиниот интимен партнер.
Кампањата „Обој го светот во портокалово“
подразбира најразлични активности како дебати,
симболични собири, осветлување на важни спомени
ци и објекти со портокалово светло, кое е симбол на
светлата и оптимистичка иднина, без насилство.
Истражувањата спроведени во Светската
здравствена организација укажуваат на тоа дека
насилството врз жените има долгорочни последици
врз нивното психичко и физичко здравје. Жените кои
живеат со насилен партнер почесто страдаат од деп
ресија, прекумерно консумираат алкохол, почесто се
соочуваат со несакана бременост и абортус, како и
сексуално преносливи инфекции меѓу кои и ХИВ.
За жал, случаи на семејно насилство и насил
ство врз жените е присутно и во нашата земја, но по
големиот дел од нив жените не ги пријавуваат нај
често поради срам и стигматизација од околината.

ТРУДЕТЕ СЕ ДА БИДЕТЕ
НАЈДОБРАТА ВЕРЗИЈА ОД СЕБЕ!

СО ФЛАЕРИ ПРОТИВ ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАР
На 27.11.2015 година Општинскиот про
тивпожарен сојуз „Аеродром“ пред ТЦ „Бисер“
организираше кампања за заштита од пожари
за време на грејната сезона под мотото „Топол
дом без пожари“.
За време на акцијата членови на сојузот,
како и ученици од ООУ „Димитар Македонски“,
членови на секцијата за противпожарна зашти
та, на граѓаните им делеа летоци со едукативна
содржина за опасностите за заштита на домови
те од пожар при користење грејни тела во сво
ите домови.
Граѓаните имаа можност да добијат ин
струкции и совети од стручните лица на Општин
скиот противпожарен сојуз „Аеродром“ како да
се заштитат од опасностите од пожар.
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ЖИВОТ

ЖИВОТ

Здружение „Во мојот свет“

НАСКОРО ПРВИОТ ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА
ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО АЕРОДРОМ
Креативниот тим на Здружението „Во Мојот
Свет“ се обидува да и помогне на оваа група граѓа
ни во нејзиното секојдневие. Преку новиот Центар и
преку голем број проекти и активности тој е насочен
кон подигнување на јавната свест и одговорност во
општеството за овој проблем. Во таа насока неодам
на почна да се издава и првото списание за аутизам
„Досие сино“, кое на едноставен и лесно прифатлив
начин настојува да ја подигне јавната свест и да го
едуцира населението, а пред сè младите.
Сината боја е бојата на аутизмот, затоа би било
На овој начин Здружението се обидува да доп
убаво ако дел од нашите размислувања и активности ре до секого и да помогне лицата со аутистичен спек
ги обоиме сино и насочиме кон едно похумано живе тар на нарушувања да бидат прифатени од градинка
ење. Сите ние имаме свој свет во кој опстојуваме, но до работното место и насекаде и секогаш во опкру
нивниот е посебен, навистина само нивен.
жувањето во кое опстојуваат.

Здружениет о на граѓани за третман на лица
та со аут изам, АДХД и аспергеров синдром „Во мо
јот свет“ наскоро во Општина Аеродром ќе го отвори
првиот Дневен центар за лицата со аутизам. Станува
збор за Центар за сензорна терапија за лица со аут ис
тичен спектар на нарушувања.
Аут измот тивко и сè повеќе навлегува во наши
те домови. До неод амна дури никој не сакаше ни да
зборува за овие состојби, ги вртевме настрана погле
дите. Бројот на лицата со овие нарушувања е сè пого
лем во светот и кај нас. Во нашата земја од ден на ден
стануваме сè посвесни за овие состојби и значителен
број луѓе се здружуваат за да помогнат.
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Јавно осветлување

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
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Општина Аеродром
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Полиција 192

Основни училишта

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,
Е.Т.

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

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

Со почит,
Е.Т.

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

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
Инспекција за животна средина ....... 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

Градинки

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.

Средни училишта

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

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

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

пријавИ корупција:

080052222
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

јануари - февруари 2016 година| број 68

ЕВН........................................................... 3205 000
„КОД“....................................................... 2672-196

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
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