
            Врз основа на член 43 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина 

Прилеп" бр. 6/2003) и член 4 од Одлуката за востановување на општински награди и признанија број 

08 - 1281/5 од 03.10.1997 година, Комисијата за одбележување  празници и манифестации и 

доделување награди и признанија, на седницата одржана на ден 24.10.2018 година, донесе:  

 

О   Д   Л   У   К   А 

за доделување на награди и признанија по повод 

„3-ти Ноември“ - Денот на ослободувањето на Прилеп 

 

Член 1 

           Наградата за животно дело - Златна плакета, по повод „3-ти Ноември“ - Денот на 

ослободувањето на Прилеп, се доделува на: 

  

 Дуетот-Кевсер Селимова и Ѓорѓи Желчески за достигнувања во промоција на македонската 

музика во светот 

 

Член 2 

            

           Награди - плакети по повод „3-ти Ноември“ - Денот на ослободувањето на Прилеп  се 

доделуваат на:    

 

„Ротари Клуб“ - Прилеп, за придонес во заедницата со изразена хуманитарна активност  

„Ромска Солза“ -Прилеп, за нивниот посебен придонес кон општествено интегрирање на 

ромската заедница и другите маргинализирани групи 

 

 „Центар за современа ликовна уметност“- Прилеп, за шестдецениското уметничко 

творештво и промоција на Прилеп низ делата на уметниците од светот 

  

 Џудо клуб ,,Сеишин’’ за достигнувања во областа на спортот 

 

 ПСЗ „Козјак“ за 80 години придонес во планинарството и планинарските спортови 

 

Член 3 

  Награди - дипломи по повод „3-ти Ноември“ - Денот на ослободувањето на Прилеп, им се 

доделуваат на: 

 

 Рубинчо Белчески за општествен ангажман во областа на историјата  

           Владо Ѓорѓиески за достигнувања во областа на медицината 

           Димитрија Чучуроски за негување на занаетчиството и традицијата 

           Сузана Николоска за достигнувања во областа на образованието 

           Драгомир Михајлоски-Пижа за богато творештво во ликовната уметност 

           Теодора Ристеска за достигнувања во џудо-спортот 

 Снежана Паноска за достигнувања во областа на литературата и пишаниот збор 

 Валентина Пурдеска за достигнувања во областа на карате - спортот 

  

Член 4 

          Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на 

Општина Прилеп". 

 

  Број _________                                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 

  24.10.2018 година                                                                                        на Комисијата  

     П р и л е п                                                                                                  Тони Камчески 


