Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Одлуката за утврдување на награди и признанија
Општина Центар /”Службен гласник на град Скопје” бр.15/01/ и членовите 16 и 17
Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда
Општина Центар - Феникс, Советот на Општина Центар на 11-та седница одржана
14.12.2009 година, донесе
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ОДЛУКА
за доделување на Годишна Награда
на Општина Центар - Феникс за 2009 година

1. Како знак на општествено признание за особени постогнувања во стопанството,
уметноста, воспитувањето и образованието, спортот, како и во други области на трудот и
творештвото од значење за развојот на Општината и нејзината афирмација во Република
Македонија и во светот, Годишната награда на Општина Центар - Феникс се доделува на:

I

КАТЕГОРИЈА ПОЕДИНЦИ И ГРУПА ТВОРЦИ
1. Делчо Михајлов, за постигнувања во уметноста,
2. Искра Чоловиќ, за постигнувања во новинарството и
3. Коља Асенов, за постигнувања во иноваторството.

II

КАТЕГОРИЈА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
1.
2.
3.
4.

Ангела Митева, за постигнувања во образованието,
Милан Јанковски, за постигнувања во образованието,
Петар Јанковски, за постигнувања во образованието и
Стојановска Виолета, за постигнувања во хуманитарните дејности.

III КАТЕГОРИЈА ПРАВНИ ЛИЦА
1. Македонско Монтесори здружение, за постигнувања во образованието.
2. Наградата за категоријата поединци и група на творци, како и за категоријата ученици и
студенти од точка 1 се состои од диплома и паричен износ од по 20.000,00 денари.
3. Наградата за категоријата правни лица од точка 1 се состои од диплома и плакета.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Центар - Скопје”.

Број 07-3461/22
14.12.2009 г.
Скопје

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Владимир Здравев с.р.

ОБРАЗЛОЖ Е Н И Е
добитниците на
Годишната награда на Општина Центар “ФЕНИКС”
за 2009 година
Согласно одредбите од член 16 став 2 од Правилникот за начинот, условите и
постапката за доделување на Годишната награда на Општина Центар - “ФЕНИКС”,
Комисијата за доделување на Годишната награда на Општина Центар - “ФЕНИКС”
го дава следното образложение за предложените кандидати за доделување на
Годишната награда:
1. Кандидатот Делчо Михајлов е предложен од Главниот и одговорен уредник на
дневниот весник Дневник, како автор кој има особени постигнувања во областа на
уметноста, постигнувања кои имаат големо значење за афирмацијата на Општина
Центар и Република Македонија.
Делчо Михајлов има богато творештво создавано во изминатите 45 години, период
во кој Делчо се наметна како еден од најистакнатите македонски карикатуристи.
Комплетен автор е на 6 анимирани филмови кои се прикажани на многу фестивали
на краткометражен филм, како и на многу ТВ станици. Има објавено преку 12 000
карикатури, 4 книги со карикатури, а учествувал на повеќе од 250 меѓународни
групни изложби низ целиот свет. Реализирал преку 20 самостојни изложби во
земјава и во странство, и добитник е на 20 меѓународни награди за карикатура.
Создавач е на проектот АНТЕ ПОРТАС (Пред портите на ЕУ и НАТО), во кој
проект учествуваат 40 автори од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и
Македонија, со вкупно 100 карикатури. Овај проект предвидува и отварање на
изложба во седиштето на ЕУ во Брисел кон крајот на годината, со учество на
истакнати претставници од ЕУ и Владата на Република Македонија, а во текот на
2010 година изложбата ќе биде презентирана и во Загреб, Белград и Сараево.
2. Кандидатот Искра Чоловиќ е предложена од Програмскиот колегиум на
Македонското радио - Радио Скопје, како новинар кој со својата професионална
ангажираност и посветеност континуирано придонесува за афирмација на
македонскато новинарство во целина во земјава и во светот.
Искра Чоловиќ е новинар во Детско-образовната редакција на Македонското
радио-Радио Скопје и нејзините емисии за деца како што се “Шарена
емисија”,”Нова планета” и други, се едни од најслушаните програми, емисии во
кои посебно внимание се посветува на афирмацијата на творештвото на децата од
градинките и Основните училишта од Општина Центар. За својата досегашна
работа, Искра има добиено повеќе награди и признанија, а се појавува и како
коавтор на монографијата “Поглед врз Старата скопска чаршија”, и еден од
иницијаторите за воспоставување на наградата “Даница Ручигај”, која награда
издавачката куќа Пергамент паблик ја доделува за најдобра дебитанска поетска
книга.
3. Кандидатот Коља Асенов е предложен од Сојузот на пронајдувачи и автори на
технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ, како пронајдувач-иноватор, кој
со својата активност, работа и постигнати
разултати допринел за афирмирањето на Општина Центар и Република
Македонија.

Коља Асенов е особено познат по својот пронајдок - Вертикален сончев часовник,
поставен на Природнонаучниот музеј во Скопје, а поклонет на македонскиот
народ. Тој е учесник на голем број на семинари од областа на Географијата и
Астрономијата, автор на многубројни наставни помагала, прирачници и книги за
основните и средните училишта од овие области, иницијатор и основач на повеќе
домашни и меѓународни изложби. Основач е на првото астрономско друштвоАНДРОМЕДА од Скопје и творец на Планетариумот поставен во Младинскиот
културен центар во Скопје. Коља Асенов е добитник на многубројни награди,
признанија, плакети и благодарници за својата научно истражувачка работа и за
објаснувањето на одредените појави и закономерности од полето на астрономијата
и иноваторството.
4. Кандидатот Ангела Митева е предложена од Наставничкиот совет при
Основното училиште “11 Октомври” од Скопје, како активен, вреден и примерен
ученик, со континуиран одличен успех по сите наставни предмети, ученик кој
покажува посебен интерес во областа на уметноста, музиката и спортот.
Ангела Митева својата надареност кон уметноста, а особено кон музиката ја
покажа и докажа на натпреварот за модерни и спортски танци “Боите на прима
данца”, во 2008 година,каде го освои првото место. Таа е редовен учесник на
интернационалниот детски фестивал “Ѕвездички”, како и на познатиот детски
фестивал “Златно славејче”. Својата љубов кон музиката Ангела ја покажува и
преку посетувањето на Нижото музичко училиште “Илија Николовски Луј”, каде
ги изучува тајните на солфежот, гитарата и хорското пеење. Ангела исто така е
активна и на спортското поле, преку учеството на натпреварувањата во спортското
танцување, на кои има освоено повеќе награди и признанија.
5. Кандидатот Милан Јанковски е предложен од Наставничкиот совет при
Основното училиште “11 Октомври” од Скопје, како активен, вреден и примерен
ученик, со континуиран одличен успех по сите наставни предмети, ученик кој
покажува посебен интерес во областа на математиката, физиката, хемијата и
географијата.
Милан Јанковски уште од најраната возраст го покажа интересот и љубовта кон
математиката, интерес кој се изрази преку многубројните учества на регионални,
републички и меѓународни натпревари по математика. Оваа негова активност
резултираше со освојувања на голем број на награди и признанија, како што се
третата награда на Меѓународниот натпревар по математика КЕНГУР во 2007
година, втората награда на Меѓународниот натпревар по математика КЕНГУР во
2008 година, втора награда на 34-от Републички натпревар по математика. Исто
така, има учествувано и на повеќе натпревари од областа на физиката и хемијата,
за што има добиено и повеќе признанија и благодарници. Милан својата активност
ја покажува и преку учеството во филмската секција во своето училиште, преку
која учествуваше на Меѓународниот фестивал во Амстердам за краткометражен
филм, одржан под покровителство на УНИЦЕФ.
6. Кандидатот Петар Јанковски е предложен од Наставничкиот совет при
Основното училиште “11 Октомври” од Скопје, како активен, вреден и примерен
ученик, со континуиран одличен успех по сите наставни предмети, ученик кој
покажува посебен интерес во областа на математиката.
Својата наклонетост кон математиката Петар Јанковски ја покажа преку учеството
на голем број на Меѓународни, Републички и Регионални натпревари, на кои освои
голем број на награди. За истакнување е освојувањето на првата награда на
Меѓународниот натпревар по математика-КЕНГУР во 2005 година, како и двете
трети награди на истиот натпревар во 2007 и 2008 година. Значајно е неговото

учество и на 13-та Македонска Олимпијада по математика за ученици до 15
години, на која покажа забележителни резултати.
7. Кандидатот Виолета Стојановска е предложена од ПетреСтојановски и
Елизабета Стојановска, како талентиран студент и активист во повеќе волонтерски
проекти на Медицинскиот Факултет
во Скопје, како и во активностите на
различни невладини хуманитарни организации како што се Црвениот крст,
МОСТ, ГАРД и други, преку кои активности ја афирмира Општина Центар и
пошироко Република Македонија.
Виолета Стојановска е особено талентиран студент, кој континуирано покажува
максимални успеси во повеќе области. За истакнување е дека Виолета е корисник
на стипендија за талентирани студенти доделена од Министерство за образование
и наука на РМ. На Медицинскиот факултет
е вклучена во работата на неколку
значајни
научни проекти. За активностите во работата на граѓанските
здруженија, посебно е значајно нејзиното учество на Конкурсот “Патуваме
во Европа” организиран од граѓанската асоцијација
“Мост”, каде го освои 1-то
место. Својот талент за образование и надоградување, Виолета го покажува и на
полето на музиката, преку завршување на основното музичко училиште “И.Н.Луј” во Скопје, и понатамошното откривање на тајните на музиката преку
учеството во различни музички настани. За своите активности има добиено
поголем број на награди, признанија и длагодарници. Виолета одлучно ги владее
Англискиот, Германскиот и Шпанскиот јазик, и има одлично познавање на
компјутерска технологија.
8. Кандидатот Македонско Монтесори здружение преку своите активности им
овозможува на децата и родителите да се запознаат со еден модел на воспитание и
образование, преку кој можат да ги развијат своите потенцијали до максимум.
Основната филозофија на ова здружение се изразува преку Монтесори
дефиницијата - “Да се научат децата, како да учат”.
Монтесори центарот е единствен од ваков тип во Република Македонија и неговата
работа е насочена кон децата на предучилишна и училишна возраст, како и кон
децата со посебни потреби, за кои преку пременувањето на светските стандарди,
овие деца се настојува да се интегрираат максимално во својата средина. Ова
Здружение особено внимание обрнува и на соработката со другите воспитнообразовни институции на територија на Општина Центар, со цел да се развиваат и
реализираат програми кои ќе допринесат за унапредувањето на воспитанието и
образованието на децата.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Комисија за доделување на
Годишната награда на Општина Центар-Феникс
Дончо Герасимовски, с.р.

