БИОГРАФИЈА - ИЛО МИХАЈЛОВСКИ
1. Лични породични подаци
- Ило Михајловски, рођен 02. августа 1960. године у С. Долани Општина Штип Р.
Македонија од оца Станоја и мајке Милке.
- Ожењен, живи са супругом у Чачку
2. Школовање:
- Основну школу зарвшио у Штипу
- Средњу Текстилну ( Текстилни техничар) школу завршио у Тетову
3. Радна биографија:
- Прво радно место засновао сам 1980 .године у вунарском комбинату „Тетекс“ Тетово у
погону за грамирање предива „Трикотажа“ . Након шест месеци постављен сам на месту
шефа експедиције све до априла 1988 године.
- Од 15. априла 1988. године засновао сам радни однос у Министарству одбране ЈНА у
јединици 279 ЛПА у команди гарнизона Чачак, у чину водника I класе, на месту
командира релејног одељења све до 1990. године. По наредби команданта Пука
постављен сам на место командира првог вода у батерији 30 мм. Од 1991 године
наредбом команданта Корпуса постављен сам на месту Руковаоца РР у јединици 261
ЛПА Пука у Чачку, све до маја месеца 1993. године. Након преласка Пука у Бригаду
„А“ формације поново сам постављен на месту командира релејне станице у чети везе
у 261 ЛПА Бригаде. У том периоду завршавам неколико курсева о оспособљавању на
релејним системима, које су тада били коришћени у јединици ЈНА и ВСРЈ.
- Након повреде ( кичме и посекотине леве шаке) јула месеца 1997. године одлазим на
лечење на ВМА, након операције шаке и деформације кичме, послат сам на Вишу војну
лекарску комисију у 2 Армији где комисија даје предлог за ограничено способан за
војну службу на 2 године. Те исте 1998. године марта месеца након ревизије оцене
способности Главно војно лекарска комисија на ВМА доноси оцену о трајној
неспособности за војну службу.
- Пензионисан сам 25.09.1998 године у чину старијег водника I класе ( инвалидска
пензија).
- Маја 2005 године укључујем се у Општински одбор УВП Чачак, на место председника
комисије за информисања, а од 2010. године и дописник војног Ветерана све до
децембра 2016.год. У истом периоду укључујем се у ОРВС-Чачак у УО, а од априла
2014. године на редовној Изборној Скуштини изабран сам за Секретара Организације
ОРВС Града Чачка, на тој функцији сам и данас.
4. Политичка биографија:
Постајем члан Комунистичке партије од 1983. године у вунарском комбинату „Тетекс“
Тетово. У Партији остао сам све до њеног постојања.
Активно се укључујем у формирања Удружење македонавца у Моравичком округу „Даме
Груев“ 2009. године, са седиштем на Руднику. Изабран сам за Потпредседника Удружења

све до 2011 године, да би спроводили активности по Програму за мандатни период у Чачку.
По налогу Министарства Правде за националне мањине морали смо 2011 године да
пререгиструјемо сва Удружења на територији Р.Србије. На изборној Скупштини поново
сам изабран за Потпредседника Удружења „Даме Груев“ у Моравичком округу, све до 2015
године. У том периоду били смо присутни на неколико манифестација у Чачку и околиних
градова, на који смо под заставом МНМ учествовали на: Пасулијади у Краљево,
пасуљијади у Љубићу –Чачак, на риблијади у Мрчајевцима. За тог мандатног периода
организовали смо курсеви по Македонски језик, курс су похађали деца македнонске
националности који живе у Чачку. Одржани су првостепени и другостепени курс, где смо
курсистима делили дипломе о завршеном првог и другог степена курса по македонски
језик.. 2017 године од октобра месеца по листи улазим у Национални Совет до крај мандата.
На изборе националних мањина у 2018 години као електор, постајем део националног
Совета Македонаца у Р.Србији. Након конституисање националног Совета предложен сам
за члана Статутарне комисије.
Политичка биографија: Активноста у Партији ПУПС-а:
- Активно се укључујем од самог оснивања Партије ПУПС-а 2005 године, преко УВП
Чачак, где сам постао члан Општинског одбора тог удружења, а удружење је имало свој
Месни одбор у ОО ПУПС-а у Чачку.
- На место секретара Општинског / Градског одбора ПУПС-а Чачак, биран сам на
седници маја 2010. године.
- Члан Главног одбора Партије постајем од 2014. године када су били избори за
Председника Партије.
- Од 24 фебруара 2016. године постајем члан Извршног одбора, Извршни одбор Партије
поставља ме за координатора Моравичког управног округа, за време Парламентарних
и Локалних избора.
- На ванредној Изборној Скупштини 29. новембра 2016 године изабран сам за
Председника Градског одбора ПУПС-а Чачак.
- Након избора за Председника ГО ПУПС-а Чачак, Извршни одбор Партије поставља ме
за координатора за Рашки и Моравички управни округ. Након редовних Партијских
избора 2018 године изабран сам за Потпредседника Извршног одбора ПУПС-а, задужен
сам испред Партије за рад ГрОпОд у Западној Србији и то: За Подунавски, Поморавски,
Шумадијски, Расински, Рашки, Моравички и Златиборски управни округ.

У Чачку, 12.07.2019. године
Ило Михајловски.с.р.

