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 Совет на Oпштина Валандово: 
 

 
1. Решение за објавување на Одлуката за доделуaње 
     на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание  
     на Советот на Општина Валандово по повод  
     празникот на општината ………………………............  1 

2. Одлука за доделуaње на наградата „6-ти Ноем- 
     ври“ и годишно признание на Советот на Општина 
     Валандово по повод празникот на општината..........  1 

 

___________________________ 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, 
став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Градоначалникот на Општина Валандово, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за доделуaње 

на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание 
на Советот на Општина Валандово по повод 

празникот на општината 

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделуaње на 
наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на 
Советот на Општина Валандово по повод празникот на 
општината, што Советот на Општина Валандово ја 
донесе на втората редовна седница, одржана на ден 
04.11.2021 година. 

Бр.09-866/2                                          Градоначалник 
05.11.2021 год.                              на Општина Валандово 
Валандово                              Перо Костадинов 

_______________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 

од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и 
член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, 
Советот на Општина Валандово, на втората редовна 
седница, одржана на ден 04.11.2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А  
за доделување награда и признанија по повод  

празникот на општината „6-ти Ноември“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се доделува награда и 

признанија по повод празникот на општината „6-ти 
Ноември“ за 2021 година и тоа: 

 
Награда во форма на плакета на: 

КМФ ПРОЕКТ Јосифово – за постигања, успешно  
                                 афирмирање и промоција на спортот во 
                                 општината, државата и надвор од неа 

Признание во форма на диплома на: 

Д-р Борислав Калковалиев – за промовирање на  
                                   Општината како член на медицинскиот 
                                   персонал на Фудбалската репрезента-  
                                   ција на Македонија, учесник на Европ- 
                                   ското првенство 2020 година 

ТППЕ Валандово  –     за активен придонес во успешното 
ЈП Национални шуми                 справување со шумските 
ПШС Саланџак Валандово          пожари на територијата 
ДЗС Валандово                             на Општина Валандово 
 

Драгана Гегова       -   за млади спортисти и афирмација 
Катерина Петкова       на Општина Валандово во областа 
                                          спортот како членови на женската 
                                          репрезентација на Македонија 
 

Сојуз на борци Валандово -  за продолжување и  
                                         негување на историските традиции  
                                         од НОБ и  заштита на спомен   
                                         обележјата во општината 
 

Здружение на лозари  -   за севкупен придонес во 
„МАК ВРАНЕЦ“                  заштита на лозарите и развојот   
Пирава, Валандово          на лозарството во општината 
                                     
ФК „Младост“ Удово  -   за афирмирање и промоција на                     
                                              Општина Валандово во областа 
                                              на фудбалот
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Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Валандово“   

Бр.08-99/2                         Совет на Општина Валандово 
04.11.2021 год.                                Претседател 
Валандово                                  Владимир Марков 

 
 

 
   

 

 

 
 



 
 


