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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5

5 јули

2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата
во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2617/3 од 30.06.2011 година што Советот на
oпштина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана
на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/ 1
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5

5 јули

2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на приоритет за изградба на
канализационен систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето
на општина Илинден за населено место Кадино

Се објавува Одлуката за давање на приоритет за изградба на канализационен
систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден
за населено место Кадино, бр.07-2617/4 од 30.06.2011 година што Советот на
oпштина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана
на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/2
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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бр.5

5 јули

2011 година

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година,
донесе:

ОДЛУКА

за давање на приоритет за изградба на канализационен систем за зафаќање и
третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден
за населено место Кадино
Член 1
Се дава приоритет за реализација на Проектот “Изградба на канализационен
систем за зафаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден
за н.м Кадино.
Член 2
Реализацијата на проектот ќе се финансира со распределените средства на
општина Илинден од Владата на Република Македонија во износ од 157.902,00 евра
со Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот
“водоснабдување и одведување на отпадни води“ објавена во Службен весник на
Република Македонија бр.154/10 и со средства кои ќе се обезбедат од Буџетот
на општина Илинден.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа
Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/4
Датум на донесување: 30.06.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Правилникот за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации на основните училишта на
подрачјето на општина Илинден

Се објавува Правилникот за утврдување на критериуми за распределба
на блок дотации на основните училишта на подрачјето на општина Илинден,
бр.07-2617/5 од 30.06.2011 година што Советот на oпштина Илинден го донесе
на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/3
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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5 јули

2011 година

Vrz osnova na ~len 162 od Zakonot za osnovnoto obrazovanie („Slu`ben vesnik
na Republika Makedonija” br. 103/08...112/10 i 116/10), ~len 46 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava („Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 61/04, 96/04, 67/07 i 156/09) i ~len 41 od Statutot na Op{tina
Ilinden , Sovetot na Op{tina Ilinden na sednica odr`ana na 30.06.2011 godina,
donese
PRAVILNIK ZA UTVRDUVAWE NA KRITERIUMI ZA
RASPREDELBA NA BLOK DOTACII NA OSNOVNITE U^ILI[ TA
VO OP[ TINA ILINDEN
^len 1
So ovoj pravilnik se propi{uva Metodologijata za utvrduvawe na kriteriumi za
raspredelba na blok dotaciite na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina Ilinden.
^len 2
Sredstvata od blok dotacii za finansirawe na dejnosta osnovno obrazovanie se
transferiraat od Buxetot na Republika Makedonija.
Sredstvata od blok dotacii, soglasno finansiskite planovi na osnovnite
u~ili{ta se raspredeluvaat vo Buxetot na Op{tina Ilinden, Programa N1 - Osnovno
obrazovanie.
^len 3
Sredstvata utvrdeni vo ~len 2 od ovoj pravilnik, se raspredeluvaat na
osnovnite u~ili{ta soglasno Zakonot za osnovnoto obrazovanie („Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br. 103/08) i ~len 46 od Zakonot za finansirawe na edinicite
na lokalnata samouprava („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” br. 61/04, 96/04,
67/07 i 156/09).
^len 4
Kriteriumi za raspredelba na blok dotacii po osnovni u~ili{ta se: osnovna
suma po osnovno u~ili{te vo visina od 15% od vkupnata dotacija za Op{tina
Ilinden, brojot na u~enici vo osnovno u~ili{te, broj na u~enici za prevoz vo
osnovno u~ili{te, broj na vraboteni vo osnovno u~ili{te, povr{ina na u~ili{te vo
m2.
Vo raspredelbata }e se koristi i podatok za vkupno preneseni obvrski po
osnovno u~ili{te od prethodnata godina.
^len 5
Raspredelba na sredstvata od blok dotacijata po osnovno u~ili{te e spored
formulata:
BDOU = O + POU + KPOU
BDOU - Blok dotacija za osnovno u~ili{te
O - Osnovna suma po u~ili{te
POU - Ponderirani u~enici
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KPOU - Koeficient (ponder) za povr{ina po osnovno u~ili{te
O = (BDO * 15%) / 3
BDO - Blok dotacija za op{tina
O - Osnovna suma po u~ili{te
POU = BDor1 * Kou
Kou= [(Uou / Uo) + (Uoup / Uo) + (Vou / Vvk)] / 3
Kou - Koeficient (ponder) za osnovno u~ili{te
Uo - Vkupen broj na u~enici vo op{tina
Uou - Broj na u~enici vo osnovno u~ili{te
Uoup - Broj na u~enici za prevoz vo osnovno u~ili{te
Vvk - Vkupen broj na vraboteni vo osnovnite u~ili{ta
Vou - Broj na vraboteni vo osnovno u~ili{te
BDor1 - Blok dotacija (ostatok za raspredelba)
KPOU = (Pou / Pvk) * BDor2
BDor2 = BDO - O - BDor1
Pou - Povr{ina na osnovno u~ili{te vo m2
Pvk - Vkupna povr{ina na osnovnite u~ili{ta vo m2
BDor2 - Blok dotacija (ostatok za raspredelba)
^len 6
Sredstvata opredeleni kako blok dotacii se koristat za ostvaruvawe na dejnosta
na osnovnite u~ili{ta vo Op{tina Ilinden i toa za: plati, naemnini i nadomestoci
na vrabotenite, stoki i uslugi (komunalii, greewe, elektri~na energija, komunikacii
i transport, kancelariski materijali, alat i siten inventar, sredstva za odr`uvawe
higiena, vesnici i spisanija, tekovno odr`uvawe, drugi dogovorni uslugi, drugi
operativni rashodi i prevoz na u~enici).
Od blok dotaciite mo`e da se raspredelat i sredstva za kapitalni investicii,
pod uslov, na denot na raspredelba osnovnoto u~ili{te da gi ima podmireno site
obvrski koi proizleguvaat od stavot 1 na ovoj ~len i dobieno odobrenie od
Ministerstvoto za finansii.
^len 7
Sredstvata za blok dotacii }e se naso~uvaat poedine~no po osnovni u~ili{ta od
smetkata za blok dotacii na Op{tina Ilinden mese~no, odnosno po pristignat
transfer od Ministerstvoto za obrazovanie.
^len 8
Ovoj pravilnik vleguva vo sila so denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
„Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden ”, a }e se primenuva od 1 januari 2011 godina.

Архивски број: 07-2617/5
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за
вршење на угостителска дејност

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на
угостителска дејност, бр.07-2617/6 од 30.06.2011 година што Советот на oпштина
Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана
на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/4
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 21 став 2 од Законот за угостителска дејност
(Сл.весник на Р.М бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на
општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 30.06.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на
надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност
Член 1
Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на
угостителска дејност бр.07-570/5 од 28.02.2006 година донесена од Советот на
општина Илинден.
Член 2
Во Одлуката за утврдување на висина на надоместокот за добивање на
лиценца за вршење на угостителски услуги бр.07-570/5 во членот 2 став 1 алинеја 2
бројот “4000“ се заменува со бројот “5000“.
Член 3
Останатите одредби од Одлуката за утврдување на висината на надоместокот
за добивање лицeнца за вршење на угостителска дејност бр.07-570/5 од 28.02.2006
година донесена од Советот на општина Илинден остануваат непроменети.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/6
Датум на донесување: 30.06.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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бр.5

5 јули

2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
распределба на добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден
остварена во 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за распределба на
добивката од работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година,
бр.07-2617/7 од 30.06.2011 година што Советот на oпштина Илинден ја донесе
на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/5
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02),
член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Одлуката за распределба на добивката од
работењето на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година

Член 1
Се дава согласност на Одлуката за распределба на добивката од работењето
на ЈКП Илинден, н.Илинден остварена во 2010 година бр.02-124/4 донесен од
Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие Илинден, н.Илинден на
седницата одржана на ден 23.05.2011год.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-2617/7
Датум на донесување: 30.06.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на користење на движни
ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“,
н.Илинден

Се
објавува
Одлуката
за
давање
на
користење
на
движни
ствари – пластични канти за собирање на отпад на ЈКП „Илинден“,н.Илинден,
бр.07-2617/8 од 30.06.2011 година што Советот на oпштина Илинден ја донесе
на 35-та (триесет и петтата) редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/6
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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бр.5

5 јули

2011 година

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година,
донесе:

ОДЛУКА

за давање на користење на движни ствари – пластични канти за собирање на
отпад на ЈКП „Илинден“, н.Илинден
Член 1
Со оваа Одлука Општина Илинден дава на користење движни ствари
- сто педесет и пет (155) пластични канти за собирање на смет од 120 литри на
ЈКП „Илинден“, н.Илинден.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се даваат на користење на
ЈКП „Илинден“, н.Илинден без надоместок.
Член 3
Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа Одлука ќе се
изврши со Записник за примопредавање на движни ствари – пластични канти за
собирање на отпад од 120 литри потпишан од овластени лица на Општината и
Претпријатието.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/8
Датум на донесување: 30.06.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за формирање на Локален совет за превенција

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-2617/9 од 30.06.2011 година
што Советот на oпштина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата) редовна
седница одржана на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/7
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.06.2011 година,
донесе:

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Локален совет
за превенција
Член 1
Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за
формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година
донесена од Советот на општина Илинден.
Член 2
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од
14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 5 “Бранко Јовановски“ се заменува со
“Томче Петрушев“ и точка 6 се менува и гласи: “Игор Јаковлевски – Преставник од
полициска станица Гази Баба“.
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од
14.05.2010 година во член 5 став 1 по точка 15 се додават две нови точки 16 и 17 кои
гласат: “16. Златко Ангеловски – Преставник од Одделението за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина“, “17. Љупчо Димитриевски –
Командир на штабот за заштита и спасување“.
Член 3
Останатите одредби од Одлуката за формирање на Локален совет за
превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2011 година донесена од Советот на општина
Илинден остануваат непроменети.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2617/9
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за
користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за користење на
спортските објекти на подрачјето на општина Илинден, бр.07-2617/10 од 30.06.2011
година што Советот на oпштина Илинден ја донесе на 35-та (триесет и петтата)
редовна седница одржана на ден 30.06.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-2844/8
Од 05.07.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02),
член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 30.06.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти
на подрачјето на општина Илинден
Член 1
Се дава согласност на Ценовникот за користење на спортските објекти на
подрачјето на Општина Илинден бр.02-34/4 донесен од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за стопанисување со спортски објекти Илинден 2010, н.Илинден на
седницата одржана на ден 21.06.2011год.
Член 2
Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина
Илинден е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-2617/10
Датум на донесување: 30.06.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
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Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Сл.
весник на Р.М бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07) и член 37 став 1 алинеја 8 од
Статутот на ЈПССО Илинден 2010, н.Илинден бр.01-25/1, Управниот одбор на
седницата одржана на ден 21.06.2011 година донесе:

ЦЕНОВНИК

за користење на спортските објекти на подрачјето на Општина
Илинден
Член 1
Со овој Ценовник се утврдуваат цените за користење на спортските објекти на
подрачјето на Општина Илинден од страна на жителите на општина Илинден,
спортските клубови, основните училишта, здруженија на граѓани и сл.
Член 2
Се утврдуваат следниве цени за користење на спортските објекти:

1.Спортска сала „Гоце Делчев‘‘
-тренинг за кошарка,ракомет,одбојка,фудбал,таеквондо и други
спортови – 60 минути.
- 500,00 денари.
-рекреација
-од 01. Септември. до 01 .Јуни

- 1.000,00 денари.

-од 01. Јуни до 01. Септември

-

800,00 денари.

-при плаќање на вкупната сума за целиот месец однапред за користење на
Спортската сала “Гоце Делчев“ за рекреација следува 10% попуст.

2.Помошни фудбалски игралишта
- фудбалски клубови ( месец, до 30 термини )

- 60.000,00 денари.

- фудбалски клубови ( тренинг 90 минути )

- 2.000,00 денари.

- натпревар

- 3.000,00 денари.

- фудбалски школи

( тренинг 90 минути )

-

500,00 денари.
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Член 3
Овој Ценовник влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се
применува по добивање на согласност од страна на Советот на општина Илинден.

Арх.бр.02-34/4
Од 21.06.2011г.

Управен одбор на ЈПССО Илинден 2010
Претседател
Дејанче Богдановски с.р
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