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Оп шти на А е род ром до не се 
од лу ка да им го о лес ни бу џе тот на 
гра ѓа ни те, кои са ка ат да ги нап ра-
ват е нер гет ски е фи кас ни згра ди те 
во кои жи ве ат и фи нан сис ки да им 
по мог не во об но ва на фа са ди те.

За таа цел, Оп шти на А е род-
ром рас пи ша по вик за из ра бот ка 
на про ек ти за ре кон струк ци ја на 
фа са ди.

Во пр ва та фа за ќе би дат оп-
фа те ни 18 на још те те ни згра ди, кои 
ќе ги од бе ре ко ми си ја спе ци јал но 

фор ми ра на за таа цел, сос та ве на 
од ек спер ти од оп шти на та, по точ-
но ур ба нис ти и ар хи тек ти. Во о ва а 
пр ва фа за, пла ни ра но е но ва фа са-
да да до би јат че ти ри згра ди во Ми-
чу рин, ед на во стар А е род ром, три 
во Но во Ли си че и по пет згра ди во 
Ос тро во и А е род ром. Но ви те фа са-
ди ќе го задр жат ав тен тич ни от из-
глед на згра ди те. 

Ре а ли за ци ја та на о вој про-
ект се о че ку ва да поч не ид на та го-
ди на, по што ќе се нас то ју ва тој да 

про дол жи и во на ред ни те го ди ни 
со об но ва на фа са ди те на 10 до 20 
згра ди го диш но.

Цел та на про ек тот е зна чи-
тел но на ма лу ва ње на пот ро шу-
вач ка та на е нер ги ја и заш те да на 
сред ства за пот ро ше на е нер ги ја за 
гре е ње и ла де ње, заш ти та на жи-
вот на та сре ди на пре ку на ма лу ва-
ње на е ми си ја та на штет ни га со ви 
во ат мос фе ра та, ка ко и по доб ру-
ва ње на ква ли те тот на жи во тот на 
ста на ри те.
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МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА
 „ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2016

20.06. (понеделник) АВТОБУСОТ од Станислав Стратиев во 
режија на Здравко Митков во продукција на Сатиричен театар 

„Алеко Константинов“ - Софија, Бугарија  
Девет лица патуваат во градски автобус до центарот на градот, 

но неочекувано автобусот отстапува од својата маршрута. 
Патниците почнуваат да сфаќаат дека никогаш нема да 

стигнат онаму каде што тргнале. Стравот, паниката и ужасот ги 
претвораат патниците  во проѕирна човеколика маса. Правиме ли 

што е потребно? Реагираме ли точно и на време против злото? 
Можеме ли да стоиме пасивни? Ова се само дел од прашањата 

додека монструозната машина јури кон својата пропаст.

27.06. (понеделник) ЖОРЖ ДАНДЕН од Молиер во режија 
на Драгослав Савиќ во продукција на Народен театар - Ниш, 

Србија   
Во комедијата Жорж Данден Молиер се занимава со темата на 
помодарството, лицемерието и болно тежнеење кон високите 
кругови. Жорж Данден, селски богаташ, обидувајќи се да се 

доближи до аристократијата и да стекне благородничка титула, 
се жени со благородничка, која го презира и изневерува. 

Меѓутоа неговата суета, глупост и алчност неминовно го водат 
во калта, а тој понижен и навреден, сфаќа дека парите не 

можат да го купат она највредното – љубов.

21.06. (вторник) БАЛКАНСКИ ШПИОН ВО 
САРАЕВО од Душан Ковачевиќ во режија 
на Сулејман Кусуповиќ во продукција на 

Народен театар - Сараево, 
Босна и Херцеговина  

Контекстoт на „Балкански шпион во 
Сараево“ е нешто поразличен од оригиналот 

на Душан Ковечевиќ. Преку серија на 
веќе познати, но иновативни и смешни 

ситуации, се занимава со односот на 
домашните и соседните политичари кон 

Босна и Херцеговина. Претставата е една 
од посериозните комедии, кој освен смеа 

отвора и многу прашања за размислување.

24.06. (петок) ЕЛИНГ од Сајмон Бент во 
режија на Марко Манојловиќ во продукција 

на Белградски драмски театар - Белград, 
Србија 

Елинг, страда од анксиозност и вртоглавица, 
има невротични тенденции и не може да 

живее самостоен живот. По смртта на 
неговата власт, тие го земаат од станот 

каде што отсекогаш живеел и го носат во 
специјализирана установа. Таму негов цимер 

е Кјел, кој е опседнат со секс. Со помош на 
социјалниот работник Френк и неколку нови 

пријатели, Елинг и Кјел ќе се обидат да се 
оспособат за „нормален“ живот.

23.06 (четврток) ХАМЛЕТ ОД ГОРНО ДУПЕНИ 
од Иво Брешан во режија на Кирил Петрески 

во продукција на Народен театар 
Војдан Чернодрински - Прилеп, Македонија  

Оваа гротескна трагедија е травестија на 
познатата комедија од Шекспир „Хамлет“. 

Селскиот одбор изнесува предлог во нивното 
село да се направи поучна театарска претстава 

од која селаните ќе научат кои работи се 
полезни, а кои не. Изборот паѓа да се направи 
Шекспировиот Хамлет, со што ќе се прикаже 
целиот апсурд на еден општествен поредок.

28.06. (вторник) МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА од Боњо Лунгов во 
режија на Боњо Лунгов во продукција на Театар за деца и 

младинци, Скопје, Македонија
Ова е убедливо најпознатата и најнаградуваната претстава на овој 

театар. Таа слободно може да се нарече заштитен знак на Театарот 
за деца и младинци, затоа што со нејзиното појавување почна 

етаблирањето на овој театар, како еден од најдобрите детски театри во 
регионов и пошироко. Поставена е со импровизирани кукли (различни 

предмети од селскиот живот формираат човечки и животински 
облици) од режисерот Боњо Лунгов, кој слободно може да се каже 

дека е иноватор на овој вид кукли. Темпото и ритамот на претставата е 
диктирано од македонска изворна музика, која со своето богатство ни 

остава простор за кажување текст.

26.06. (недела) ПАРЛАМЕНТАРКИ од
Сашо Димоски во режија на Ненад Витанов 

во продукција на Центар за култура – Охрид, 
Македонија  

Претставата е една гротеска, претстава која под 
чадорот на комедијата испраќа неколку силни 
пораки за позициите на власта, за желбата за 
моќ, за потребата секогаш да се биде на врвот 

во одлучувањата и диктирањето на некои 
политички одлуки и да се креира политиката 
на еден народ. Претстава за  аномалиите на 

сите нас, луѓето што се опиени од моќ, власт, 
пари и сите тие мотиви се претставени онакви 
какви што се, во духовита форма, исмевајќи ја 

реалноста и самите нас.

29.06. (среда) НЕШТО ПРОПУШТАМЕ од Горјан Милошевски во режија на Бојан 
Трифуновски во продукција на Театар Комедија, Скопје, Македонија  

Нешто пропуштаме е претстава за театарска група што нема добри идеи за добри 
претстави и мора да прифати теми од американската фондација за да добие грант. Станува 

збор за мал приватен театар со еден продуцент, двајца актери и една режисерка. Тие 
сакаат да направат нешто свое, но ништо не им оди. Нешто пропуштаат.
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Оп шти на А е род ром се пла ни ра да 
се ис пра тат пов тор но во Лон дон ве-
ќе во сеп тем ври го ди на ва, на са ми-
от стар т на но ва та у чеб на го ди на.

Ам ба са до рот на Ве ли ка Бри-
та ни ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Чар лс Ге рет, кој при сус тву ва ше на 
сред ба та, го поз дра ви про ек тот на 
Оп шти на А е род ром за раз ме на на 
у че ни ци со збра ти ме на та лон дон-
ска оп шти на и по со чи де ка по се та-
та да ва мож ност и за над ми ну ва ње 
на сте ре о ти пи те и пред ра су ди те, 
ка ко и за стес ну ва ње на ја зот ме ѓу 
кул ту ри те на две те зем ји.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ЛОНДОН НА НАСТАВА
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На по ка на на гра до на чал ни-
кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, 11 нај доб ри у че ни ци од 
збра ти ме на та Оп шти на Ван дсвор т 
од Лон дон, пред во де ни од двај ца 
нас тав ни ци, до па ту ва а во пет днев-
на по се та на Оп шти на А е род ром.

Ста ну ва збор за раз ме на на 
у че ни ци од две те оп шти ни, ко ја 
ка ко прак ти ка ми на та та го ди на ја 
вос пос та ви Оп шти на А е род ром со 
на ме ра таа да пре рас не во тра ди-
ци ја.

У че ни ци те од Лон дон при-
сус тву ва а на нас та ва та во ос нов ни-
те у чи лиш та во Оп шти на А е род ром, 
ка де и ма а мож ност да се за поз на ат 
со сво и те врс ни ци, ка ко и со на ши-
от вос пит но-об ра зо вен сис тем, со 
нас тав ни те прог ра ми и со на чи нот 
на одр жу ва ње на нас та ва та. 

И на ку, гру па та у че ни ци беа 
смес те ни во се меј ства та на сво и-

те со у че ни ци и на тој на чин и ма а 
мож ност да доз на ат по ве ќе за о би-
ча и те, на ви ки те и на чи нот на жи-
вот во Ма ке до ни ја. 

Ова е, всуш ност, воз врат на 
по се та на у че ни ци те од Лон дон от-
ка ко ми на та та го ди на Оп шти на А е-
род ром ги ис пра ти сво и те нај доб ри 
у че ни ци на нас та ва во у чи лиш те то 
Брн твуд во Лон дон.

Се о че ку ва де ка по се та та ќе 
ја за јак не со ра бот ка та ме ѓу две те 

оп шти ни и ќе им о воз мо жи раз-
ме на на ис кус тва и вред нос ти ме ѓу 
у че ни ци те и стек ну ва ње но ви дру-
гар чи ња.

Со цел вак ва та прак ти ка да 
пре рас не во тра ди ци ја, Оп шти на 
А е род ром и во ид ни на ќе ор га ни зи-
ра по се та на нај доб ри те у че ни ци на 
Лон дон и нив но у чес тво во вос пит-
но-об ра зов ни от про цес во у чи лиш-
та та на збра ти ме на та лон дон ска 
оп шти на. Нај доб ри те у че ни ци од 



98 ОПШТИНА АЕРОДРОМ јули - август 2016 година  | број 71

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, со 
гра до на чал ни кот на Град Скоп је, 
Ко це Тра ја нов ски, на 27.5.2016 
го ди на о фи ци јал но го оз на чи ја по-
че то кот на из град ба на три мос то-
ви на Ус јан ски от ка нал во Гор но 
Ли си че.

Пр ви от мост се на о ѓа на 
у ли ца та „Ѓор ѓи Кап чев“, а дру ги те 

два на у ли ца та „Бо жин Ни ко лов“.
Мос то ви те ќе се из гра дат во 

дол жи на од по 10 мет ри, а ши ро-
чи на од по 8 мет ри, вклу чу вај ќи по 
две ко ло воз ни лен ти и тро то а ри од 
две те стра ни, ка ко и заш тит на ме-
тал на ог ра да.

Со из град ба та на о ви е три 
мос то ви се о че ку ва зна чи тел но да 
се по доб рат ус ло ви те за жи вот на 

гра ѓа ни те во о вој дел на Оп шти на-
та, а се ка ко и да се зго ле ми без-
бед нос та во со об ра ќа јот, би деј ќи 
тој из ми на ти ве 50 го ди ни се од ви-
ва ше врз им про ви зи ра ни мос то ви, 
кои не са мо што не ги за до во лу ва а 
стан дар ди те, ту ку прет ста ву ва а и 
по тен ци јал на о пас ност.

Но ви те мос то ви се дел од 
ак тив нос ти те за по доб ру ва ње на 

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА
ТРИ МОСТОВИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ин фрас трук ту ра та во Гор но Ли-
си че, пок рај не о дам неш на та ре-
кон струк ци ја на у ли ци те „То дор 
Чан гов“, „Гор но Ли си че“ и „Ѓор ѓи 
Кап чев“. 

Из град ба та на три те мос то-
ви, ко ја се о че ку ва да завр ши за 
три ме се ци, це лос но ќе се пок ри е 
од Бу џе тот на Оп шти на А е род ром, 
за што се о без бе де ни сред ства во 
ви си на од 8 ми ли о ни де на ри.
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром ја поч на гра-
деж на та се зо на со из град ба на но ва 
ин фрас трук ту ра во по ве ќе на сел би.

Оп шти на А е род ром со соп стве-
ни сред ства из гра ди но ва у ли ца 8 во 
Гор но Ли си че кај но ви те згра ди во 
дол жи на од 170 мет ри и ши ро чи на од 
7 мет ри, ко ја има тро то а ри од две те 
стра ни од по два мет ри и со од вет но 
јав но ос вет лу ва ње.

Но ва та у ли ца, ко ја има и нов 
пар кинг со ши ро чи на од 6 мет ри и ка-
па ци тет од 30-ти на во зи ла, ќе ја ко-
рис тат жи те ли те на но ви те згра ди во 
о вој дел од Оп шти на та, ка ко и на о кол-
ни те ку ќи.

Ин вес ти ци ја та е вред на о ко лу 7 
ми ли о ни де на ри.

И на ку, прет ход но Оп шти на А е-
род ром на о ва а у ли ца из гра ди ком-
плет на фе кал на и ат мос фер ска ка на-
ли за ци ја и во до вод на мре жа, на ко ја 
се прик лу чи ја но ви те згра ди.

Ис то та ка, нас ко ро ќе поч не и 
ре кон струк ци ја на у ли ца та „Гав рил 
Кон стан ти но виќ“ во на сел ба та Ли си-
че, ко ја е всуш ност, про дол же ни е на 
бу ле ва рот „12-та Ма ке дон ска бри га-
да“, во дол жи на од о ко лу 150 мет ри и 
ши ро чи на од 6 мет ри со тро то а ри од 
две те стра ни на у ли ца та од по 2 мет ри.

Ос вен тоа, ле то во ќе се ас фал-
ти ра и у ли ца та „Ѓор ѓи Кап чев“ во Гор-
но Ли си че, на ко ја не о дам на и бе ше 
сме не та це лос на та во до вод на ин фрас-
трук ту ра. У ли ца та ќе би де ас фал ти ра-
на во дол жи на од о ко лу 1,5 ки ло ме-
тар .

Оп шти на А е род ром не о дам-
на из гра ди но ва у ли ца пок рај ре-
ка та Вар дар на по те гот од СЦ „Ја не 
Сан дан ски“ до бу ле ва рот „Ср би ја“, 
по точ но пок рај бу ле ва рот „АС НОМ“.

Вкуп на та дол жи на на но ва-
та у ли ца из не су ва о ко лу е ден ки-
ло ме тар , а ши ро чи на та 6 мет ри. 
Пред ас фал ти ра ње то на у ли ца та 

бе ше из ве де на ком плет на фе кал-
на и ат мос фер ска ка на ли за ци ја и 
во до вод на мре жа.

У ли ца та, ис то та ка, има тро-
то а ри од две те стра ни од по два 
мет ри и со од вет но јав но ос вет лу-
ва ње, а има о без бе де но и о ко лу 
200 пар кинг-мес та, та ка што но-
ва та у ли ца не са мо што ќе о воз-

мо жи прис тап до об јек ти те што се 
гра дат пок рај ре ка та, ту ку и ќе им 
го о лес ни пар ки ра ње то на гра ѓа-
ни те од нај блис ки те згра ди пок рај 
бу ле ва рот „АС НОМ“.

Вкуп на та вред ност за из-
град ба на но ва та у ли ца е о ко лу 35 
ми ли о ни де на ри, о без бе де ни од 
Бу џе тот на Оп шти на А е род ром.

НОВИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ПРИСТАПНА УЛИЦА ПОКРАЈ ВАРДАР
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род-
ром не о дам на склу чи до-
го во ри за из ра бот ка на 
ос но вен про ект за но ва 
дет ска гра дин ка во рам-
ки на об јек тот „Пчел ка 
1“, ко ја е клон на „Бу ба 
Ма ра“, ка ко и уш те ед-
на гра дин ка во рам ки на 
об јек тот „Бу ба Ма ра“ во 
Но во Ли си че.

Про ек тна та за да ча 
за из град ба, по точ но за 
ре кон струк ци ја и дог рад-
ба на об јек тот „Пчел ка 1“ 
тре ба да оп фа ќа це лос на 
про ме на на над во реш-
на та и внат реш на та сто-
ла ри ја, це лос на ре кон-
струк ци ја на си те по до ви, 
пла фо ни, внат реш ни и 
над во реш ни ѕи до ви, тер-

мо-фа са да, е лек тро-
тех нич ки ин ста ла ци и, 
ин ста ла ци и за гре е-
ње, ре кон струк ци ја 
на чај на та куј на спо-
ред пра ви ла та на Ха-
сап сис те мот, ка ко 
и ре кон струк ци ја на 
са ни тар ни те јаз ли.

 За из-
град ба та на но ва та 
гра дин ка во рам ки 
на об јек тот „Бу ба Ма-
ра“, пак, е пла ни ра на 
повр ши на за гра де ње 

од приб лиж но 1.000 м2, 
ка де тре ба да се ре а ли-
зи ра ат ми ни мум 6 за ни-
мал ни, ка ко и са ни тар ни 
јаз ли за се ко ја за ни мал-
на.

 Ис то та ка, при 
про ек ти ра ње то на дет-
ски те гра дин ки ќе се 
за па зат стан дар ди те за 
е нер гет ска е фи кас ност, 
со што ќе се о без бе дат 
пот реб ни те ус ло ви за 
пре ду чи лиш но згри жу-
ва ње на де ца та.

Оп шти на А е род ром пре-
ку веб-пор та лот за поддр шка на 
биз нис-сек то рот (mspa e rod rom.
mk) од 23.5.2016 го ди на им о воз-
мо жи на фир ми те и нев ла ди ни те 
ор га ни за ци и на неј зи на те ри то ри-
ја да до би јат бес плат ни ек спер-
тски со ве ти од ком пе тен тни ли ца 
вра бо те ни на МИТ У ни вер зи тет.

Фир ми те и нев ла ди ни те ор-
га ни за ци и мо же да пос та ву ва ат 
пра ша ња на kon takt.a e rod rom@
mit.edu.mk, а ек спер ти те од МИТ 
У ни вер зи те тот во рок од 48 ча са 
е лек трон ски ќе од го во рат на пос-

та ве ни те пра ша ња од раз лич ни 
под рач ја.

И на ку, не о дам на Оп шти на 
А е род ром пот пи ша Ме мо ран дум 
за со ра бот ка со МИТ У ни вер зи тет, 
а цел та е со ра бот ка за на уч но-
еду ка тив на и прак тич на а фир ма-
ци ја, ка ко и о без бе ду ва ње бес-
плат ни о бу ки и кон сул та ци и од 
об лас та на на уч но-ис тра жу вач-
ка та и прак тич на та деј ност.

Ис то та ка, во ид ни на за ед-
нич ки ќе се ор га ни зи ра ат се ми-
на ри, кон фе рен ци и, ра бо тил ни ци, 
ка ко и за ед нич ки про ек ти од об-

лас та на ме ди у ми те и ис тра жу ва-
ње то во рам ки на оп штес тве но-
по ли тич ка та за ед ни ца.

БЕСПЛАТНИ ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА 
ФИРМИТЕ ОД АЕРОДРОМ

Во те кот на мај се извр ши про лет на та 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 Ин-
сти ту тот за јав но здрав је, Скоп је.

ИЗВРШЕНА ПРОЛЕТНА ДЕРАТИЗАЦИЈА

На ак ци ја та за со би ра ње ка баст от пад, што се ре а ли зи-
ра ше на 13.5.2016 и 14.5.2016 го ди на во Оп шти на А е род ром, 
беа соб ра ни о ко лу 60 ку би ци от пад. 

Ак ци ја та што се од ви ва ше ре чи си на це ла та те ри то ри ја 
на Оп шти на А е род ром им о воз мо жи на гра ѓа ни те да се ос ло бо-
дат од стар и не у пот реб лив ме бел и а па ра ти од бе ла тех ни ка.

Ис то та ка, пос то и мож ност вак ва ус лу га гра ѓа ни те да 
до би јат и во дру ги де но ви со од ре ден на до мест, за што по де-
тал ни ин фор ма ци и мо же да се до би јат на де жур ни от те ле фон 
0800 222 33.

СОБРАНИ 60 КУБИЦИ КАБАСТ ОТПАД

НАРАЧАНИ ПРОЕКТИ ЗА 
ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
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ЕКОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА

Оп шти на А е род ром 
поч на со из град ба на но ви 
пе шач ки па те ки, кои ќе им 
го о лес нат дви же ње то на 
гра ѓа ни те во оп шти на та и ќе 
при до не сат за неј зин раз вој 
и ра зу ба ву ва ње.

И ме но, гра деж ни ак-
тив нос ти за из град ба на но ви 
пе шач ки па те ки, со вкуп на 
дол жи на од о ко лу 500 мет ри 
се вр шат на ул. „Фев ру ар ски 
по ход“ во Ре он ски цен тар 
„А е род ром“.

Вкуп на та повр ши на за 
из вед ба на пе шач ки те па те-
ки е о ко лу 3.500 квад рат ни 
мет ри со пос та ве ни бе ка тон-
плоч ки во си ва и цр ве на бо-
ја.

Со из град ба та на пе-
шач ки те па те ки Оп шти на 
А е род ром про дол жу ва со 
пред ви де на та ди на ми ка да 
ја по доб ру ва сос тој ба та на 
пос тој ни те па те ки, ка ко и из-
град ба на но ви пе шач ки па-
те ки на неј зи на те ри то ри ја.

Со по ло жу ва ње све жо цве-
ќе на спо ме ни кот Ја не Сан дан ски 
во ис то и ме ни от пар к, на 18.5.2016 
го ди на, гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром ја од бе ле жа 
144-го диш ни на та од ра ѓа ње то на 
о вој го лем ма ке дон ски ре во лу ци-
о нер .

Све жо цве ќе на спо ме ни-
кот по ло жи ја де ле га ци и на Оп-
шти на А е род ром, на Град Скоп је, 
на Со ве тот на Оп шти на А е род ром, 
на ос нов ни те у чи лиш та и гра дин-
ки те на те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром, на пен зи о нер ски здру-
же ни ја и де ле га ци и од дру ги ин-
сти ту ци и.

Нај поз на та мис ла на Ја не 
Сан дан ски е „Да жи ве еш зна чи да 

се бо риш, ро бот за сло бо да, а сло-
бод ни от -  за совр шен ство“.

НОВИ ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ ВО 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОДБЕЛЕЖАНА 144 ГОДИШНИНАТА ОД 
РАЃАЊЕТО НА РЕВОЛУЦИОНЕРОТ САНДАНСКИ

На 26.5.2016 го ди на на ке јот на ре ка та Вар дар , 
во бли зи на на СЦ „Ја не Сан дан ски“, се одр жа тра-
ди ци о нал ни от по жар ни кар ски крос-нат пре вар „По-
жар ко 2016“ за у че ни ци те од ос нов ни те у чи лиш та од 
гра дот Скоп је.

Нај до бар од у чес ни ци те од Град Скоп је во кон-
ку рен ци ја на ка те го ри ја та 600 мет ри маш ки е Крис-
ти јан Трп чев ски од ООУ „Го це Дел чев“.

Нај доб ра на кро сот од Оп шти на А е род ром во 
кон ку рен ци ја на ка те го ри ја 400 мет ри жен ски е Ста-
ша Пет ро виќ од ООУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“, вто ро 
мес то е Ева Ја не ва од ООУ „Ди ми тар Ма ке дон ски“, до-
де ка тре то то мес то го ос во и Ев ге ни ја Го лу бов ска од 
ООУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“.

Во ка те го ри ја та 500 мет ри маш ки пр во то мес то 
го ос во и А нас та си ос Ја нев од ООУ „Бра ќа Ми ла ди нов-
ци“, вто ро то мес то му при пад на на Бо јан Стан чев од 
ООУ „Го це Дел чев“, а тре то мес то е Кос та Ва си лев ски, 
ис то та ка, од ООУ „Го це Дел чев“.

Де вет ти от по ред тра ди ци о на лен по жар ни-
кар ски крос се ор га ни зи ра по по вод 20 мај, де нот 
на по жар ни кар ство то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 
ор га ни за ци ја на Оп штин ски от про тив по жа рен со јуз 
„А е род ром“ во со ра бот ка со Про тив по жар ни от со јуз 
на Γрад Скоп је.

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 
ДОМИНАНТНИ НА ПОЖАРНИКАРСКИОТ КРОС
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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.

Црква Св. Јован Крстител - Томислав Боцески

Облаци - Моника Станоеска

Пајки - Ксенија Тодорова

Небо над паркот со езерата - Леонид Настески

Мојот Аеродром - Марко Алексов

Зајдисонце - Надица Станковиќ

Утро во Долно Лисиче - Мартина Цветковска

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

Тераса во Лисиче - Владо Куфалов
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На 20.5.2016 го ди на гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ ор га ни-
зи ра ше ра бо тил ни ца со нут ри ци о нист, кој во при сус тво на 
ро ди те ли те и де ца та им ја об јас ни по зи тив на та стра на на 
ор ган ска та хра на. 

Де чи ња та и ма а мож ност и са ми те да  под гот ву ва ат 
здра ва хра на, а цел та на о ва а ра бо тил ни ца и е ду ка ци ја  бе-
ше де чи ња та да се пот тик нат уш те од нај ра на воз раст да 
кон су ми ра ат здра ва и ор ган ска хра на.

 Ра бо тил ни ца та бе ше ор га ни зи ра на во со ра бот ка со 
„Здра ва хра на“ од Зе гин.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На 26.5.2016 го ди на во ООУ „Ла зо Ан ге лов ски“ 
се одр жа про мо ци ја на ак тив нос ти те на нас тав ни-
ци те – чле но ви на e-тви нинг плат фор ма та, ка де беа 
прет ста ве ни 8 па но а со из ра бот ки и ак тив нос ти на 
у че ни ци те и нас тав ни ци те од у чи лиш те то.

 Се ко е па но прет ста ву ва ше ос тров со бо гат-
ство. Пре ку по ну де ни те ма пи при сут ни те ро ди те ли, 
ко ле ги од на ше то и дру ги у чи лиш та и прет став ни ци 
од На ци о нал на та а ген ци ја за ев роп ски об ра зов ни 

прог ра ми и мо бил ност ги от кри ва а ис ко рис те ни те 
бо гат ства на о ва а плат фор ма. За поч ну вај ќи со на ци-
о нал ни те и ин тер на ци о нал ни те про ек ти, со ра бот ка та 
со пар тне ри те од Ев ро па, гру пи те на плат фор ма та, па 
сè до про фе си о нал ни от раз вој на нас тав ни ци те о ва а 
про мо ци ја бе ше вред на за по се та што го по ка жа а и 
ре зул та ти те од спро ве де на та он лајн ан ке та.

 Ис то та ка, на о ва а про мо ци ја беа по де ле ни 
сер ти фи ка ти на у че ни ци те за нив но то у чес тво во про-
ек ти те.

На 13.5.2016 го ди на во дет-
ска та гра дин ка „Бу ба Ма ра“ бе ше 
про мо ви ра но а у ди о ЦД на те ма 
„Се меј ство то и се меј ни те вред нос-
ти“, во рам ки на прос ла ва та на 22-
от ро ден ден на гра дин ка та, ка ко и 
од бе ле жу ва ње на 15 мај – де нот 
на се меј ство то.

Цел та на про ек тот бе ше раз-
ви ва ње на свест кај де ца та од пре-
ду чи лиш на воз раст за важ нос та 
на се меј ство то во гра де ње по чит 
и љу бов кон се меј ни те вред нос ти.

Тек сто ви те на пес ни те од 
ЦД-то се на пи ша ни од стра на на 
вос пит ни от тим од гра дин ка та „Бу-

ба Ма ра“, му зи ка та и а ран жма нот 
се на му зич ки от пе да гог во гра-
дин ка та Мар јан А та на сов ски, а се 
ис пе а ни од де чи ња од гра дин ка та.

По е ден при ме рок од ЦД-то 
бес плат но му бе ше да ден на се ко е 
де те кое прес то ју ва во ЈУДГ „Бу ба 
Ма ра“

Дет ска та гра дин ка „Ср нич-
ка“ од Оп шти на А е род ром во со ра-
бот ка со МТВ ги вклу чи де ца та од 
го ле ми те вос пит ни гру пи, од об јек-
тот „Ла ле“, во дет ска та прог ра ма, 
со дра ма ти за ци ја на ма ке дон ска та 
на род на при каз на „Мрз ли ва та же-
на и мет ла та“. 

На тој на чин де ца та и ма а 
мож ност да ги из ра зат стек на ти те 
соз на ни ја  за кул ту ра та и тра ди ци-
ја та на сво јот на род и да се во ве-
дат во драм ска та у мет ност, но и да 
се за поз на ат со про фе си ја та ак тер .

О ва а ак тив ност се ор га ни зи-
ра не са мо по ра ди го ле ма та ме то-
до лош ка вред ност на кре а тив на та 
дет ска дра ма, ту ку и 
по ра ди тоа што де-
ца та на пред школ ска 
воз раст са ка ат да се 
„преп ра ва ат“, без раз-
ли ка да ли си иг ра ат 
во се меј но-драм ски от 
цен тар или ја дра ма-
ти зи ра ат сво ја та о ми-
ле на бај ка. Драм ски те 
иг ри се дет ски на чин 

на ис тра жу ва ње на чо веч ко то ис-
кус тво и за то а се ве ли де ка „дра-
ма та е прак ти ка за жи во тот“.

„ЛАЛИЊАТА“ ГЛУМАТ ВО МАКЕДОНСКИТЕ 
НАРОДНИ ПРИКАЗНИ НА МТВ

ОТКРИЕНИ ТАЈНИТЕ НА Е-ТВИНИНГ УЧЕЊЕТОСЕМЕЈСТВОТО Е ДОМ НА СРЦЕТО

„БУБАМАРИТЕ“ УЧАТ 
ЗА ЗДРАВА И

ОРГАНСКА ХРАНА

Промовирано аудио ЦД Во ООУ „Лазо Ангеловски“
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МЕЃУНАРОДЕН
фЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА

„ГОЛА МЕСЕЧИНА“

ТЕАТАР КОМЕДИЈА

На от во ре на сце на пос та ве на 
во спор тски от цен тар „Но во Ли си че“ 

од 20.6.2016 го ди на до 29.6.2016 го ди-
на по трет пат се одр жу ва Ме ѓу на род ни от 

фес ти вал на ко ме ди ја та нас ло вен ка ко „Го-
ла ме се чи на“.

Фес ти ва лот се от во ра со прет ста ва та 
АВ ТО БУ СОТ од Ста нис лав Стра ти ев во ре жи ја на 

Здрав ко Мит ков во про дук ци ја на Са ти ри чен те а тар 
„А ле ко Кон стан ти нов“ од Со фи ја, Ре пуб ли ка Бу га ри ја, 
а завр шу ва со прет ста ва та на Театар  Комедија НЕШ-
ТО ПРО ПУШ ТА МЕ од Гор јан Ми ло шев ски во ре жи ја на 
Бо јан Три фу нов ски на 29-ти ју ни, ко га се прог ла су ва-
ат и по бед ни ци те на те а та рот.

Фес ти ва лот о ва а го ди на и' по ну ди на пуб ли ка та 
да у жи ва во о сум прет ста ви од Ма ке до ни ја и стран-
ство со бес пла тен влез.

Ме ѓу на род ни от фес ти вал „Го ла Ме се чи на“ има 
нат пре ва ру вач ки ка рак тер , со трич ле на жи ри ко ми-
си ја. Се до де лу ва ат че ти ри па рич ни наг ра ди и тоа 
наг ра да за нај доб ра ре жи ја, за нај доб ра маш ка и за 
нај доб ра жен ска у ло га, ка ко и гран при за нај доб ра 
прет ста ва. 

Фес ти ва лот го ди на ва се одр жу ва по трет пат со 
што пре рас на во тра ди ци о нал на ма ни фес та ци ја ко ја 
кон ти ну и ра но на и ду ва на од ли чен од ѕив кај пуб ли ка-
та, ко ја за прет ста ви те ба ра стол че по ве ќе.

И на ку, фес ти ва лот го ор га ни зи ра Те а тар Ко ме-
ди ја со фи нан сис ка поддр шка на Оп шти на А е род ром 
и Ми нис тер ство то за кул ту ра.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви-
ца Ко нев ски, из ја ви де ка „Оп шти на А е род ром из дво и 
сред ства од сво јот Бу џет за о вој ме ѓу на ро ден фес ти-
вал со цел да го збо га ти кул тур ни от жи вот на гра ѓа-

ни те и да ги раз ве се ли и раз вед ри 
љу би те ли те на те а та рот и ко ме ди ја-
та“.

Ди рек тор ка та на Те а тар Ко ме ди-
ја, Је ле на Жу гиќ, пак из ја ви де ка за до вол-
ство то ќе би де ог ром но до кол ку из бо рот на 
прет ста ви те го по го ди вку сот на пуб ли ка та, би-
деј ќи со го ле мо вни ма ни е е од бран ре пер то а рот 
за ова, тре то фес ти вал ско из да ни е.

Ова е ре зул тат на ус пеш но спро ве де ни от про-
ект кул тур но ле то „А е род ром се сме е“ од 2013 го ди-
на што на и де на од ли чен од ѕив кај пуб ли ка та ко га за 
прет ста ви те се ба ра ше стол че по ве ќе.

Ми нис тер ка та за кул ту ра, Е ли за бе та Кан чес ка-
Ми лев ска, ве ли де ка Ми нис тер ство то ја поддр жу ва 
о ва а ма ни фес та ци ја и е ден од не го ви те при о ри те ти е 
ло кал ни от кул ту рен раз вој, би деј ќи „кул ту ра та тре ба 
да би де дос тап на до се кој гра ѓа нин“ и из ра зи за до-
вол ство што Фес ти ва лот пре рас на во тра ди ци ја.

Од 20-ти до 29-ти јуни по
третпат во Општина Аеродром РАНОТО ЛЕГНУВАЊЕ ВО 

КРЕВЕТ И РАНОТО СТАНУВАЊЕ 

ОД КРЕВЕТ ТЕ ПРАВИ ПОЗДРАВ, 

ПОБОГАТ И ПОМУДАР.

Бенџамин Френклин
•

ВОЈСКАТА ОД ОВЦИ ПРЕДВОДЕНА 

ОД ЛАВ ЌЕ ЈА ПОРАЗИ ВОЈСКАТА ОД 

ЛАВОВИ ПРЕДВОДЕНА ОД ОВЦА.

арапска поговорка

виц на месецот

интернет
Родителот им објаснува на децата: 

- Кога јас одев на училиште, немавме интернет!

Децата: 

- Колку саати??



     СЕКОЈДНЕВНИ ПРОИЗВОДИ ШТО ЌЕ ВИ ГИ ОБЕЛАТ ЗАБИТЕ
Е ден од нај важ ни те де та ли за са мо до вер ба-

та и у ба ви на та е блес ка ва та нас мев ка. Мно гу ми на 
се ре ша ва ат да ја сок ри јат сво ја та нас мев ка по ра-
ди тоа што за би те им ста ну ва ат сè по жол ти по ра ди 
од ре де ни жи вот ни на ви ки (ка фе, ци га ри, нез дра ва 
хра на). Со о ви е се кој днев ни про из во ди ќе мо же те 
да го поч не те про це сот на из бе лу ва ње на за би те и 
да си ја вра ти те нас мев ка та.

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

ЛИМоНоВА кИСЕЛИНА
ки се ли те јуж ни о вош ја, а о со бе но ли мо ни те, и ма ат го ле ма 

кон цен тра ци ја на ли мон ска ки се ли на. Таа зна чи тел но по ма га во 
из бе лу ва ње на за би те. Ли мо но ви от сок мо же да се из ме ша со сол 
и со рас тво рот да се ис чет ка ат за би те. Но вни ма тел но! Не се пре-
по ра чу ва ко рис те ње на о вој рас твор по ве ќе од два па ти ме сеч но, 
заш то мо же да ја ош те ти глеѓ та.

јАбоЛкА И МоРкоВИ
о вош ја та бо га ти со ви та мин 

Ц по ма га ат при ле ку ва ње на ин-
фек ци и те на неп ца та. ја бол ка та и 
мор ко ви те се твр ди и по ра ди тоа 
до пол ни тел но вли ја ат и за спре чу-
ва ње на соз да ва ње то за бен ка мен. 
Нај доб ро за нив е тоа што ги има во 
те кот на це ла та го ди на, а и це ни те 
им се дос тап ни.

СоДА бИкАРбоНА
За о вој про из вод за из бе лу ва ње на за би те зна е ме и од тра ди-

ци ја та и тој на вис ти на фун кци о ни ра. Но, мо ра да се вни ма ва, заш-
то ис то ка ко и ли мон ска та ки се ли на, со да би кар бо на та мо же да ја 
ош те ти глеѓ та.

МЛЕч НИ ПРо ИЗ Во ДИ
Млеч на та ки се ли на де лу ва бла гоп ри јат но во 

спре чу ва ње то на бо лес ти те на неп ца та и на из бе лу-
ва ње то на за би те. До пол ни тел но, во млеч ни те про из-
во ди има го ле мо ко ли чес тво кал ци ум и ви та мин Д, 
кои ги за јак ну ва ат за би те и кос ки те од ви ли ци те.

јАГоДИ
Во ја го ди те има ен зим кој го содр жат и по го лем дел 

од пас ти те што и ма ат е фект на бе ле ње на за би те. За пос-
тиг ну ва ње нај до бар е фект со ја го ди те, со пар чи ња ја го да 
тре ба да ги ис три е те за би те и неп ца та. Во о вој вид о вош је 
има го ле мо ко ли чес тво рас ти тел ни влак на, кои по ма га ат во 
чис те ње на бак те ри и те од ус на та праз ни на.
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СТИЛ СТИЛ
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  НАУЧЕТЕ ГИ ДЕЦАТА ДА ПЛИВААТ, БРЗО И ЛЕСНО!
На почетокот на летната сезона

Најбитна работа што треба да ја поседувате е трпение. Децата најлесно учат 
да пливаат во тим. Многу е важно детето да се ослободи од стравот. Пред да 
почнете со техники на пливање, научете ги техниките на дишењето. Доколку 

мислите дека не сте добар учител, однесете го кај професионален ментор

Пр ва и нај бит на ра бо та што тре ба да ја по се ду ва те 
е тр пе ни е. ка ко ко га им по ма га те во у чи лиш те да 
на у чат ма те ма ти ка или гра ма ти ка, та ка и пли ва ње то 
тре ба да се веж ба и пов то ру ва. Се ко е де те има свој 
прис тап, стил и бр зи на ко га ста ну ва збор за пли ва-
ње то. Дај те му вре ме и не бр зај те го, би деј ќи со тоа 
мо же да соз да де уш те по го лем страв, срам или со-
се ма да се от ка же од и де ја та да на у чи да пли ва.

Де ца та нај лес но у чат да пли ва ат во 
тим, за ед но со се меј ство то, при ја-
те ли те или дру ги те де ца, кои ве-
ќе на у чи ле да пли ва ат. Важ ни се 
поддр шка та и со ве ти те, ше гу ва ње-
то, за ба ва та. Нај бит но е де те то да 
се ос ло бо ди од стра вот.

Пред да поч не те со тех ни ки на пли ва ње, на у че те ги тех ни ки те 
на ди ше ње то. Де те то тре ба да на у чи да нур не и да го др жи 
зди вот под во да та. ка же те им да зе мат дла бок здив и да ос-
та нат под во да пет се кун ди. о ва а веж ба мо же да се пов то-
ру ва не кол ку па ти, до де ка де те то не се ос ло бо ди од стра вот. 
Се пак, вни ма вај те да не се из мо ри прем но гу. Пре по рач ли во е 
да го на у чи те и да ле жи на во да. Пли ва ње то чес то мо же да ги 
из мо ри, со о ва а тех ни ка ќе на у чат да од мо ра ат во во да.

До кол ку мис ли те де ка не сте до-
бар у чи тел, или де ка ед нос тав но 
не зна е те на кој на чин да го на-
у чи те де те то да пли ва, од не се-
те го кај про фе си о на лен мен тор , 
од нос но за пи ше те го на ча со ви 
по пли ва ње. Нај доб ро е да оди со 
при ја те ли те или род ни ни те. Тоа би 
тре ба ло да им би де за бав но ис-
кус тво, со кое мо же би ќе го за са-
ка ат пли ва ње то и ќе ре шат да им 
ста не но во хо би.

И де ал но вре ме да се на у чи де те то да пли ва е, се 
раз би ра, ле то то. Де ца та о бич но се нетр пе ли ви 
ко га ста ну ва збор за у че ње, о со бе но ком пли ци-
ра ни ра бо ти, ка ко пли ва ње, во зе ње ве ло си пед 
и слич но. Во след ни от текст про чи тај те не кол ку 
со ве ти, ка ко да ги на у чи те де ца та да пли ва ат, 
бр зо и лес но.

ку пе те мус ку ли, гу ма и дру ги по мош ни 
сред ства што ќе му го о лес нат пли ва ње то на 
де те то. Со те кот на вре ме то, пос те пе но на-
ма лу вај те ги по мош ни те сред ства. До кол ку 
де те то на у чи да пли ва без по мош, сè уш те 
не спа ѓа во ка те го ри ја та пли вач и пот ре бен 
му е кон стан тен над зор . До кол ку во тој пе-
ри од соз да де страв, тоа мо же да го сле ди 
цел жи вот и ни ко гаш да не на у чи да пли ва.
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жИВоТ жИВоТ

На 5.5.2016 го ди на, во тр-
гов ски от цен тар „Ка пи тол мол“ беа 
до де ле ни наг ра ди те од дет ски от 
ли ко вен кон кур с на те ма: „Мо е то 
у чи лиш те во ид ни на“, што го ор-
га ни зи ра а Оп шти на А е род ром, Оп-
шти на Кар пош и Ев роп ско то дви-
же ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по 
по вод 9-ти Мај, Де нот на Ев ро па.

Наг ра ди за ос во е но пр во 
мес то до би ја НИ КО ДИМ ТРИМ ПА-
РЕВ СКИ од гра дин ка та „Ср нич ка“ 
об јект Бам би во ка те го ри ја та од 
пре ду чи лиш на воз раст, СА РА АН-
ДО НОВ СКА од V1 од ООУ „Бла же 
Ко нес ки“ во ка те го ри ја та од од де-
лен ска нас та ва и НИ КО ЛА ДИ МОВ 
од VIII2 од ООУ „Љу бен Ла пе“ во ка-
те го ри ја та од пред мет на нас та ва.

Ис то та ка, беа до де ле ни и по-
ве ќе по фал ни ци за ли ков ни твор би, 
кои беа о со бе но ин спи ра тив ни. 

И на ку, во из бо рот за нај до-
бар цр теж у чес тву ва а о ко лу 500 
ли ков ни твор би прис тиг на ти од 
дет ски те гра дин ки и од ос нов ни-
те у чи лиш та на те ри то ри ја та на 
Оп шти на А е род ром и на Оп шти на 
Кар пош.

Нај доб ри те цр те жи од ли-
ков ни от кон кур с на те ма: „Мо е то 

у чи лиш те во ид ни на“ беа из ло же-
ни во тр гов ски от цен тар „Ка пи тол 
мол“. Цел та на о ва а ма ни фес та ци-
ја е не са мо да се раз ви е дет ска та 
у мет нич ка кре а тив ност и ин вен-
тив ност, ту ку и мла да та по пу ла-
ци ја од Оп шти на А е род ром да се 
приб ли жи кон ев роп ски те вред-
нос ти.

Оп шти на А е род ром и о ваа 
го ди на се прид ру жи кон тра ди-
ци о нал но то од бе ле жу ва ње на 
Ев роп ски от ден на зна ме то што 
се одр жа на 7.5.2016 го ди на, со 
пла ни нар ски мар ш до Вод но, во 
ор га ни за ци ја на Ев роп ско то дви-
же ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и Де ле га ци ја та на ЕУ, ка ко дел од 
це ло куп на та прог ра ма за од бе ле-
жу ва ње на Де нот на Ев ро па.

Пред се диш те то на ЕУ, ка де 
се извр ши раз ме на на зна ми ња та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и на Ев-
роп ска та у ни ја со тра ди ци о нал но 
и сим бо лич но зна че ње, се соб ра а 
сто ти ци гра ѓа ни, ме ѓу кои го лем 

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИТЕ 
ЦРТЕЖИ ОД КОНКУРСОТ НА ТЕМА
„МОЕТО УЧИЛИШТЕ ВО ИДНИНА“

АЕРОДРОМЦИ НА 
ПЛАНИНАРСКИОТ МАРШ 

ДО ВОДНО

број а е род ром ци и у че ни ци од ос-
нов ни те у чи лиш та „Бра ќа Ми ла ди-
нов ци“ „Ла зо Ан ге лов ски“ и „Го це 

Дел чев“. По ве ќе то од нив стиг на а 
до вр вот на Вод но и при сус тву ва а 
на пос та ву ва ње то на зна ми ња та.

Најдобрите 
цртежи од 

ликовниот конкурс 
беа изложени во 

трговскиот центар 
„Капитол мол“
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СПоРТ СПоРТ

Ко шар ка ри те на МЗТ Скоп је 
- А е род ром се ста ро но ви шам пи о-

ни во до маш но то ко шар кар ско пр-
вен ство от ка ко во не из ве сен меч 

го сов ла да а до ма ќи нот Ку ма но во 
со ре зул тат 88-90. Со о вој три умф 
над Ку ма но во, МЗТ Скоп је го до би 
ме ѓу себ ни от пле јоф ду ел со 3 - 1 
во по бе ди и ја ос во и пет та та ед но-
под ру го ти ту ла во до маш но то ко-
шар кар ско пр вен ство. 

Ос во е на та шам пи он ска ти-
ту ла е пр ва за ше фот на струч ни-
от штаб на МЗТ Скоп је, А лек сан-
дар Јон чев ски, кој о ва а се зо на 
ка ко пред вод ник на МЗТ Скоп је го 
ос во и и Ку пот на Ма ке до ни ја. За 
нај ко ри сен иг рач во фи на ле то на 
пле јо фот бе ше из бран ка пи те нот 
на МЗТ Скоп је, Дам јан Сто ја нов-
ски.

ПЕТТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ПО РЕД
МЗТ Скопје - Аеродром и понатаму најдобар кошаркарски тим во Македонија

А е род ро ме цот Ан гел Ан ге лов го ос-
во и злат ни от ме дал – пр во мес то во ка те-
го ри ја та до 57 кг на др жав но то пр вен ство 
во сам бо – спор тско и ком бат, кое се одр-
жа не о дам на во Скоп је и на кое у чес тву-
ва а 104 нат пре ва ру ва чи од 7 клу бо ви.

Пред Ан гел е на деж на ид ни на во 
спор тот. Му по са ку ва ме ус пех и уш те мно-
гу злат ни ме да ли.

Мла ди от и та-
лен ти ран Ан то ниј Си-
мо нов ски, жи тел на 
Оп шти на А е род ром, 
во кон ку рен ци ја на 
пли ва чи до 14 го ди ни, 
во кон ку рен ци ја на 24 
клу ба од Ср би ја, Ма-

ке до ни ја, Гр ци ја и Бу га ри ја, на ме ѓу на род ни от ми тинг „Куп на 
Ниш 2016", не о дам на ос во и три злат ни ме да ли и е ден брон зен.

Тој со бо ри и е ден др жа вен ре кор д за пос та ри пи о не ри, 
тој во дис цип ли на та 200 сло бод но - 2:05,39 ми ну ти, што бе ше 
до вол но за по бе да во не го ва та кон ку рен ци ја. 

Дру ги те две зла та ги ос во и во дис цип ли ни те - 100 мет ри 
грб но со вре ме од 1:08,93 ми ну ти и 50 грб но – 31,05 се кун ди. 
Тре то мес то и брон за ос во и во дис цип ли на та 50 сло бод но, со 
вре ме 28,01 се кун ди.

На 21.5.2016 го ди на во ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ 
се одр жа 41-от ме ѓу на ро ден ка ра те тур нир „Лор д 
куп“ во ор га ни за ци ја на ка ра те клу бот „А е род ром“ од 
Оп шти на А е род ром.

Пок рај ка ра тис ти од Ма ке до ни ја, на нат пре ва-
рот, кој о фи ци јал но го от во ри пра те нич ка та Јас мин ка 
Дам чес ка, у чес тву ва а и го лем број де ца од со сед ни те 
бал кан ски зем ји.

И о ва а го ди на тра ди ци о нал ни от тур нир во ка-
ра те бе ше вис тин ска мож ност за пре зен та ци ја на 
зна е ња и веш ти ни на мла ди те ка ра тис ти.

41-ВИ ЛОРД КУП - МОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ 
КАРАТИСТИ ДА ГИ ПРЕЗЕНТИРААТ
СВОИТЕ ВЕШТИНИ

АЕРОДРОМЕЦОТ 
АНГЕЛОВ ПРВО 

МЕСТО ВО САМБО

АНТОНИЈ МЛАД И 
ТАЛЕНТИРАН ПЛИВАЧ

ОД АЕРОДРОМ

На 24-ти мај јо га клу бот 
„Та ра“ ја поч на се зо на та на бес-
плат ни јо га ча со ви во при ро да. 
Ча со ви те, ка ко и прет ход ни те се-
зо ни, се одр жу ва ат во пар ко ви те 
низ А е род ром, по до го вор со јо-
ги ни те од клу бот. 

Ова бе ше пр ви от бес пла-
тен час во при ро да о ва а го ди на, 
а вак ви јо га ча со ви на от во ре но 
се пред ви де ни во те кот на це ло 
ле то, до де ка тер ми ни те ќе би дат 
со оп ште ни пре ку со ци јал ни те 
мре жи.

О ва а ак ци ја е на ме не та 
за си те, без раз ли ка да ли и ма-

ат прет ход но ис кус тво со јо га та. 
Во ед но, ка ко што ве лат во „Та-
ра“, цел та е на гра ѓа ни те да им се 

о воз мо жи здрав и е нер ги чен по-
че ток на де нот, пре ку јо га веж би, 
тех ни ки за ди ше ње и ме ди та ци ја.

ПОЧНА СЕЗОНАТА НА БЕСПЛАТНИ 
ЈОГА ЧАСОВИ ВО ПРИРОДА

ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ТУРНИР ВО МАЛ фУДБАЛ „СКОПЈЕ 2016“ ГОДИНАВА ЌЕ ПОЧНЕ НА 28 АВГУСТ 
ВО СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР „НОВО ЛИСИЧЕ“. ЗА ОВОЈ ПЕТТИ ПО РЕД ТУРНИР ВО МАЛ фУДБАЛ Е 
ОБЕЗБЕДЕН ПАРИЧЕН НАГРАДЕН фОНД ЗА ПОБЕДНИЦИТЕ ВО ВИСИНА ОД 300.000 ДЕНАРИ.
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ПИСМА ИНфО

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ХОРТИКУЛТУРНОТО УРЕДУВАЊЕ
НА ЗГРАДИТЕ НА „ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

Општина Аеродром ги повикува 
граѓаните, кои имаат стари 
фотографии од локации во 

општината, особено од стари 
запуштени местата, кои се денес 

целосно урбанизирани, да ги 
достават на

odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk,
или директно во Општината.
Фотографиите се потребни за 
архивата на Општината, а за 

најуспешните следува
соодветна награда.

ПРАЌАЈТЕ СТАРИ 
ФОТОГРАФИИ ОД 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Почитувани,
На неодамнешната средба меѓу пратениците од Општина Аеродром, г. Данев и г-ѓа Дамческа, со граѓаните 
во ОУ „Лазо Ангеловски“ изнесов забелешка за хортикултурно уредување околу зградите на „Адора“ на 
булеварот „Февруарски поход“. Тоа навистина експресно почна да се реализира. Мојата желба е да 
изразам најискрена благодарност за ефикасноста и експресната реакција на нашите претставници во 
власта. Ви благодарам.

Со почит,
Д.Т.

ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА СЕ 
РАЗГЛЕДУВААТ СО 

ЗАКАЖУВАЊЕ
Се известуваат жителите 

на Општина Аеродром 
дека од 1.6.2016 година 
за прием во Одделението 

за урбанизам и 
подготовка на 

урбанистички планови, 
поточно Одделението за 

легализација на 
бесправно изградени 

објекти, е потребно да се 
закаже на телефонскиот 

број 2400-970.

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

пријава на корупција:  

080052222 

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
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

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

јавни претпријатија
ЈП „Водовод и канализација“  ............. 3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“ ..................... 2464 272 
JП „Комунална хигиена“ ...................... 3216 644

075/506 090 
Оџачарски услуги  ................................ 2440 293
Кабаст отпад  ...................................  0800 222 33

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФоНИ   



РЕПЕРТОАР НА МЕЃУНАРОДНИОТ фЕСТИВАЛ
НА КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2016

20.06. (понеделник) АВТОБУСОТ
 Сатиричен театар „Алеко Константинов“
 Софија, Бугарија

21.06. (вторник) БАЛКАНСКИ ШПИОН ВО САРАЕВО
 Народен театар - Сараево, Босна и Херцеговина

23.06. (четврток) ХАМЛЕТ ОД ГОРНО ДУПЕНИ
 Народен театар Војдан Чернодрински - Прилеп, Македонија

24.06. (петок) ЕЛИНГ
 Белградски драмски театар - Белград, Србија 

26.06. (недела) ПАРЛАМЕНТАРКИ
 Центар за култура – Охрид, Македонија

27.06. (понеделник) ЖОРЖ ДАНДЕН
 Народен театар - Ниш, Србија 

28.06. (вторник) МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА
 Театар за деца и младинци, Скопје, Македонија

29.06. (среда) НЕШТО ПРОПУШТАМЕ
 Театар Комедија, Скопје, Македонија

Почеток: 21:00 ЧАСОТ
Локација: СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВО ЛИСИЧЕ“

Влез: СЛОБОДЕН


