ОДЛУКА
за доделување на Годинешна награда
На Општина Центар – Феникс за 2011 година
1. Како знак на општествено признание за особени постигнувања во стопанството,
уметноста, воспитувањето и образованието, спортот, како и во други области на
трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзиниата
афирмација во Република Македонија и во светот, Годишната награда на Општина
Центар – Феникс се доделува на:
I

КАТЕГОРИЈА ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ ТВОРЦИ
1. Злата Николиќ, за постигнувања во образование,
2. Глигор-Гиле Василев, за постигнувања во уметноста и
3. Евдокија Петрушевска, за постигнувања во образованието.

II КАТЕГОРИЈА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
1. Мина Брајаноска, за постигнувања во музиката и
2. Александар Константинов, за постигнувања во спортот,
III КАТЕГОРИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА
1. Црвен крст на Град Скопје, за постигнувања во здравството.
2. Наградата за категоријата поединци и групи творци од точка 1, се состои од
диплома и паричен износ од по 15.000,00 денари.
3. Наградата за категоријата ученици и студенти од точка 1, се состои од диплома
и паричен износ од по 10.000,00 денари.
4. Наградата за категоријата правни лица од точка 1, се состои од диплома и
плакета.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Центар – Скопје”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Злата Николиќ е педагог кој има особени постигнувања во областа на
методиката, педагогијата и етиката во воспитувањето и образованието на децата,
а со тоа и за афирмацијата на Општина Центар и Република Македонија. Таа се
истакнува како автор – организатор на многубројни реализирани проекти од
областа на воспитувањето и образованието на предучилишните деца, како и преку
подготвување на прирачници, стручни списанија и текстови за предучилишно
образование. Особено за истакнување е подготовката на Прирачникот за
воспитувачите и родителите “Важноста на раната возраст – првите три години”.
Глигор Гиле Василев е истакнат деец и творец од областа на фолклорната
уметност кој со својата професионална ангажираност и посветеност, континуирано
придонесува за афирмација на македонската култура и уметност во целина, во
земјава и во светот.
Глигор Гиле Василев својот работен век го поминал во откривањето и
запишувањето на македонските народни творби, кои потоа ги пренесувал во
фолклорните ансамбли, особено во Националниот ансамбл на народни песни и
игри “Танец”. Како исклучително надарен играорец и македонски кореограф,
преку високо професионалниот ангажман, Глигор Гиле Василев е основоположник
на македонската фолклорна уметност и врвен творец кој оставил силна трага за
идните генерации во оваа област на уметноста и воопшто на македонската
култура. Добитник е на голем број на награди, дипломи и признанија за особен
допринос и промовирање на македонската култура и уметнички вредности.
Евдокија Петрушевска е наставник – педагог во ОУ “Јохан Хајнрих Песталоци”,
која со својата активност, работа, организациски способности и постигнати
резултати допринела за унапредувањето на наставниот процес, а со тоа и за
афирмација на Општина Центар и Република Македонија.
Евдокија Петрушевска како просветен работник преку својот професионален
однос кон децата, заснован на взаемната доверба помеѓу наставникот и ученикот,
активно придонесува кон формирањето на нивниот начин на однесување. Со
својата работа дава особен допринос во остварувањето на целите и задачите на
воспитно-образовната дејност, за што има добиено голем број на награди и
признанија, а особено е значајна наградата “Просветен работник на Република
Македонија” за 2010 година.
Мина Брајаноска е активен, вреден и примерен ученик во VI одделение во ОУ
“Гоце Делчев”, со континуиран одличен успех по сите наставни предмети и
покажува особен интерес во областа на музиката, спортот и математиката.
Мина Брајаноска својата надареност кон музиката ја покажа со освојувањето на
првата награда за Солфеж на државниот натпревар на ученици, предмет кој

паралелно со основното училиште, го изучува во IV-та година во ДМУЦ “Илија
Николовски Луј”. Мина е активна и на спортско поле, преку учеството на
натпреварувањата во тенис, на кои како претставник на Тенискиот клуб “Југ”, има
освоено повеќе први награди и признанија. Својата исклучителна посветеност и
надареност ја покажува и во областа на математиката и информатиката, каде
преку логичко, креативно и критичко мислење, совладува материјал на повисоко
ниво, а како резултат на тоа се освоените награди по математика.
Александар Константинов е активен, вреден и примерен ученик во VIII
одделение во ОУ “Гоце Делчев”, со континуиран одличен успех по сите наставни
предмети, ученик кој покажува особен интерес и талент во шаховската игра.
Александар Константинов е еден од најталентираните млади играчи на шах во
Република Македонија, кој во последните неколку години покажува континуирано
одлични резултати во играњето шах. Како талентиран млад спортист, врз основа
на постигнатите резултати, дома и во странство, започнувајќи од 2006 година,
примател е на стипендија од Агенцијата за млади и спорт на Република
Македонија. За истакнување е дека Александар, континуирано ги освојува првите
места на шаховските турнири, а забележителни успеси постигнува и на
меѓународните шаховски натпреварувања.
Црвен Крст на Град Скопје преку своите активности дејствува на планот на
обезбедување на помош и услуги на ранливото население и го промовира
хуманитарното право и хуманите вредности.
Оваа година Црвениот Крст на Град Скопје во соработка со Општинската
организација на Црвениот Крст-Центар, го спроведоа проектот ЦКА-ПХВ на
територија на Општина Центар. Во овој проект беа вклучени учениците од сите
седум основни училишта од територија на Општина Центар и со негова
реализација учениците допринесоа за добробит на заедницата во која живеат. Во
рамки на проектот беа реализирани значителен број на активности од страна на
учениците со кои помогнаа на повеќе од 500 социјално загрозени луѓе од
различни категории. Преку овој проект, учениците но и сите жители на Општина
Центар добија можност да бидат хумани и да дадат придонес за подобро живеење
во својата заедница, како и за промовирање и унапредување на хуманите
вредности.

