
 
 
 
   
 
 
                                  
     
 
 
 

Број 7                                         ЈУЛИ                                     2018 година 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Илинден    
                                                      Арх.бр.08-1667/14 

                                              26.07.2018година 
 
 
     
 
 
 
 
 
                
 
 

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01 до  
31.06.2018година 

 
 
 

Се објавува Одлука за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01 до 
31.06.2018 година бр.07-1552/4 од 24.07.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 
24.07.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

Арх.бр.08-1667/1 
           Од 26.07.2018 г. 

                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                   Градоначалник 
                                                                         м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 
 

     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) 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 1 1 - т а  седница одржана на 
ден  24 . 07 .20 18  година, донесе 

 

 
        О Д Л У К А 

за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Илинден 
за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 

година 
 

 
 
                                                                              Член 1 

Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Илинден, за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година. 

 
                                           Член 2 
 

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Илинден, за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018 година е составен дел 
на оваа Одлука. 

                                           Член 3 
 

Оваа Одлука влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  
објавувањето во Службениот гласник на Општина Илинден. 

 
 
 
 
Архивски број:07-1552/4                             Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување:24.07.2018г.                           Претседател 

                                                                             м-р Александар Георгиевски с.р. 
          

 

 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект 

„Изградба на локален пат за поврзување на н.м Бујковци со 
локален пат н.м Ајватовци-н.м Мршевци“ 

 
 

 
 

Се објавува Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба на 
локален пат за поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м 
Мршевци“, бр.07-1552/5 од 24.07.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 
24.07.2018 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

Арх.бр.08-1667/2 
           Од 26.07.2018 г. 
 

                                                                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                      Градоначалник 
                                                                            м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



            
 ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 
 

 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

izdanie 1 2010/03/29                                                                                        1/1 
 

 

Врз основа на 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), а во врска објавениот Јавен повик бр.02/2018 за доставување 
на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година, Советот на општина Илинден на седницата 
одржана на ден 24.07.2018 година,  донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на приоритет на проект 

 
 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот Изградба на локален 
пат за поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м 
Мршевци. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување,                                  
а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
Архивски број:  07-1552/5                                       Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 24.07.2018г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на 

инвестицијата за реализација на проектот „Изградба на локален пат 
за поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м 

Мршевци“ 
 

 
 
 

Се објавува Одлука за давање на согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на проектот „Изградба на локален пат за 
поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м Мршевци“,бр.07-
1552/6 од 24.07.2018 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 
11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 24.07.2018 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 

Арх.бр.08-1667/3 
           Од 26.07.2018 г. 

                                                                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                         м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



            
 ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 
 

 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

izdanie 1 2010/03/29                                                                                        1/1 
 

 

Врз основа на 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), а во врска објавениот Јавен повик бр.02/2018 за доставување 
на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година, Советот на општина Илинден на седницата 
одржана на ден 24.07.2018 година,  донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност за намената на инвестиција 

 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на Општина  Илинден дава согласност за намена 
на инвестицијата со цел реализација на проектот Изградба на локален пат за 
поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м Мршевци.  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување,                              
а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
Архивски број: 07-1552/6                                            Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 24.07.2018г.                                      Претседател 
            м-р Александар Георгиевски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на 

инвестицијата за реализација на проектот„ Прифаќање и третман 
на отпадни води за населено место Кадино“ 

 
 

Се објавува Одлука за давање на согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на проектот„ Прифаќање и третман на отпадни 
води за населено место Кадино“,“,бр.07-1552/10 од 24.07.2018 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна 
седница одржана на ден 24.07.2018 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 

Арх.бр.08-1667/7 
           Од 26.07.2018 г. 
 

                                                                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                         м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за востановување општинското признание 

„Клуч од Општината” 
 

Се објавува Одлука за востановување општинското признание „Клуч од 
Општината”,бр.07-1552/14 од 24.07.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 
24.07.2018 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

Арх.бр.08-1667/11 
           Од 26.07.2018 г. 
 
 

                                                       ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                         м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 

   ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

                         РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    
Врз основа член 36 став 1 точка 15  и член 50 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), а во врска со член 
20 став 1 точка 38 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на 
општина Илинден бр.15/10), Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на ден 24.07.2018 година,  ја донесе следната : 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ ОПШТИНСКО ПРИЗНАНИЕ                                   

„КЛУЧ ОД ОПШТИНАТА“ 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се востановува признание на Општина Илинден„Клуч од 
Општината“  . 
 

Член 2 
Општинското признание „Клуч од Општината” се  доделува на правни и 
физички лица кои со својата поддршка на локалната самоуправа 
придонеле за   побрз развој на Општината во спроведувањето на 
нејзините планови и активности за овозможување подобри услови за 
живеење, подобрување на животниот стандард и квалитетот на животот 
на граѓаните на општина Илинден. 

 
Член 3 

Признанието се доделува на физички и правни лица од Општина 
Илинден, од Републиката и од странство. 
 

Член 4 
Одлука за доделување на признание донесува Советот на Општина 
Илинден по поднесена иницијатива од Градоначалникот на Општината. 
 

Член 5 
Признанието  се доделува во форма на плакета. 
 

Член 6 
Иницијатива за доделување на општинско признание со писмено 
образложение доставува Градоначалникот на Општината до Советот на 
Општината  
 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување  во 
„Службен гласник на Општина Илинден“. 
 
Архивски број: 07-1152/14                  Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 24.07.2018г.   Претседател 
                                       м-р Александар  Геoргиевски с.р. 
                      
            
                            



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за доделување општинско признание 

„Клуч од Општината” 
 

Се објавува Одлука за доделување општинско признание„Клуч од 
Општината” ,бр.07-1552/15 од 24.07.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 
24.07.2018 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

Арх.бр.08-1667/12 
           Од 26.07.2018 г. 
 
 

                                                                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                            м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 

   ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    

Врз основа член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) ,член 20 
став 1 точка 38 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина 
Илинден бр.15/10), и Одлуката за востановување општинско признание „ 
Клуч од Општината“ со арх.бр.07-1552/14 од 24.07.2018г Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2018 година,  ја 
донесе следната : 

 
ОДЛУКА 

За доделување општинско признание 
„Клуч од Општината” 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се доделува општинско признание - „Клуч од 
Општината”  на:  
 
 Дени Интернационал Дооел-Друштво за меѓународен транспорт и 
шпедиција 

 
Член 2 

  Општинското признание  „Клуч од Општината”   му се доделува на 
Дени Интернационал Дооел-Друштво за меѓународен транспорт и 
шпедиција–поради посебен придонес во афирмацијата на 
општината,преку донација на моторно возило согласно Договор за 
донација арх.бр.03-332/1 од 31.01.2018г. како и континуираната 
поддршка во реализација на разни манифестации, реализација на 
проекти и активности во повеќе области организирани од општина 
Илинден. 

Член 3 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во 
Службениот гласник на општина Илинден. 
 
 
Архивски број: 07-1552/15 
Датум на донесување: 24.07.2018г. 
 
        Совет на Општина Илинден 
                            Претседател 
                                                м-р Александар  Георгиевски с.р. 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за доделување општинско признание 

„Клуч од Општината” 
 

Се објавува Одлука за доделување општинско признание„Клуч од 
Општината” ,бр.07-1552/16 од 24.07.2018 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 11 (единаесетата) редовна седница одржана на ден 
24.07.2018 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

Арх.бр.08-1667/13 
           Од 26.07.2018 г. 
 

                                                                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                            м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 

   ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    

Врз основа член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 6 од 
Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) ,член 20 
став 1 точка 38 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина 
Илинден бр.15/10), и Одлуката за востановување општинско признание „ 
Клуч од Општината“ со арх.бр.07-1552/14 од 24.07.2018г Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2018 година,  ја 
донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

За доделување општинско признание 
„Клуч од Општината” 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се доделува општинско признание - „Клуч од Општината 
на физичкото лице:  
 
 Момчило  Николовски 
 

Член 2 
Општинското признание  „Клуч од Општината” му се доделува на 
Момчило  Николовски –поради посебен проднес во афирмацијата на 
општината,преку доделување на објект од 409 м2 во населба Илинден за 
потребите на општина Илинден и за потребите на граѓаните согласно 
Договор за дар на недвижен имот со арх.бр.03-2089 од 20.10.2016г. 
. 

Член 3 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во 
Службениот гласник на општина Илинден. 
 
Архивски број: 07-1552/16 
Датум на донесување: 24.07.2018г. 
 
       Совет на Општина Илинден 
                 Претседател 
                                      м-р Александар  Георгиевски с.р. 
 
  

 





                                           С О Д Р Ж И Н А 

          1. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2018 година до 
31.06.2018година бр.08-1667/1 од 27.07.2018 год. 
            2. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Илинден за период од 01.01.2018 година до 31.06.2018година,бр.07-1552/4 
oд 24.07.2018 год. 
           3. Решение за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект 
„Изградба на локален пат за поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-
н.м Мршевци“бр.08-1667/2 од 27.07.2018 год. 
           4. Одлука за утврдување на приоритет на проект „Изградба на локален пат за 
поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м Мршевци“ бр.07-1552/5 
oд 24.07.2018 год. 
           5. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на проектот „Изградба на локален пат за поврзување на 
н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци-н.м Мршевци“бр.08-1667/3 од 27.07.2018 
год. 
            6. Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за реализација 
на проектот „Изградба на локален пат за поврзување на н.м Бујковци со локален пат 
н.м Ајватовци-н.м Мршевци“бр.07-1552/6 oд 24.07.2018 год. 

7. Решение за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект„ 
Изградба на пешачка патека за поврзување на населено место Марино (улица 500)  со 
населено место Кадино (улица 11)“ бр.08-1667/4 од 27.07.2018 год. 

8. Одлука за утврдување на приоритет на проект„ Изградба на пешачка патека 
за поврзување на населено место Марино (улица 500)  со населено место Кадино 
(улица 11)“ бр.07-1552/7 oд 24.07.2018 год. 

9. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на проектот„ Изградба на пешачка патека за поврзување 
на населено место Марино (улица 500)  со населено место Кадино (улица 11)“ бр.08-
1667/5 од 27.07.2018 год. 

10. Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за реализација 
на проектот„ Изградба на пешачка патека за поврзување на населено место Марино 
(улица 500)  со населено место Кадино (улица 11)“ бр.07-1552/8 oд 24.07.2018 год. 

11. Решение за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на 
проект„Прифаќање и третман на отпадни води за населено место Кадино“бр.08-1667/6 
од 27.07.2018 год. 

12. Одлука за утврдување на приоритет на проект„Прифаќање и третман на 
отпадни води за населено место Кадино“бр.07-1552/9 oд 24.07.2018 год. 

13. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на 
инвестицијата за реализација на проектот„ Прифаќање и третман на отпадни води за 
населено место Кадино“бр.08-1667/7 од 27.07.2018 год. 

14. Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за реализација 
на проектот„ Прифаќање и третман на отпадни води за населено место Кадино“бр.07-
1552/10 oд 24.07.2018 год. 
   15. Решение за објавување на Одлука за висината на комуналните такси во 
Општина Илинден бр.08-1667/8 од 27.07.2018 год. 
  16. Одлука за висината на комуналните такси во Општина Илинден бр.07-
1552/11 oд 24.07.2018 год. 

17.Решение за објавување на Одлука за определување зони на макролокација  
во Општина Илинден за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот бр.08-
1667/9 од 27.07.2018 год. 

18.Одлука за определување зони на макролокација  во Општина Илинден за 
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот бр.07-1552/12 oд 24.07.2018 год. 



19.Решение за објавување на Одлука за утврдување на стапките на даноците 
на имот во Општина Илинден бр.08-1667/10 од 27.07.2018 год. 

20.Одлука за утврдување на стапките на даноците на имот во Општина 
Илинден бр.07-1552/13 oд 24.07.2018 год. 
21.Решение за објавување на Одлука за востановување на општинско признание 
бр.08-1667/11 од 27.07.2018 год. 

21.Одлука за востановување на општинско признание бр.07-1552/14 oд 
24.07.2018 год. 
23.Решение за објавување на Одлука за доделување општинско признание ,,Клуч од 
општината” бр.08-1667/12 од 27.07.2018 год. 

22.Одлука за востановување на општинско признание бр.07-1552/15 oд 
24.07.2018 год. 
25.Решение за објавување на Одлука за доделување општинско признание ,,Клуч од 
општината” бр.08-1667/13 од 27.07.2018 год. 

23.Одлука за востановување на општинско признание бр.07-1552/16 oд 
24.07.2018 год. 

24.Решение за избор на директор на ЈОУДГ ,,Гоце Делчев” општина Илинден 
бр.04-952/7 од 29.06.2018г. 
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