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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), 
Градоначалникот на општина Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за 
пристапување кон измена и дополнување 

на Статутот на општина Струмица 
 

 1. Се објавува Одлуката за пристапување 
кон измена и дополнување на Статутот на 
општина Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 

 
Бр. 09-3506/2           Општина Струмица 
03.05.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
113. 

 Врз основа на член 136 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15)), Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за пристапување кон измена и 

дополнување на Статутот на општина 
Струмица 

 
Член 1 

 Се пристапува кон измена и дополнување 
на Статутот на општина Струмица. 

Член 2 
 Измените и дополнувата  во  Статутот на 
општина Струмица се однесуваат на член 14 
став 10  и член 134, кој се менува и по кој се 
додаваат член 134-а и 134-б .  

Член 3 
 Се задолжува Комисијата за статут и 
прописи  да ги разгледа  и пред Советот да 

се  произнесе по предлозите, а по свое 
видување да достави и  други предлози за 
измена и дополнување на Статутот на 
Општина Струмица .  

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 

 
Бр. 08-/3506/1 Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а   Maрјан Даскаловски с.р. 

..................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и 
член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 
21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 

 
Р  е  ш  е  н  и  е 

за објавување на Одлуката за изработка и 
спроведување на проект  „Зачувување на 

духовните светилишта - одржлив 
туристички потенцијал во Струмица и 

Ќустендил”  
 

Се објавува Одлуката за изработка и 
спроведување на проект  „Зачувување на 
духовните светилишта - одржлив туристички 
потенцијал во Струмица и Ќустендил”, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр.09-3507/2             Општина Струмица 
03.05.2018 год.            Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

......................... 
 114. 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
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бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 10/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за изработка и спроведување на проект  
„Зачувување на духовните светилишта - 

одржлив туристички потенцијал во 
Струмица и Ќустендил”  

  
Член 1 

Се прифаќа изработка и 
спроведување на проект „Зачувување на 
духовните светилишта - одржлив 
туристички потенцијал во Струмица и 
Ќустендил” со кој општина Струмица ќе 
аплицира за добивање средства во рамките 
на вториот Повик за доставување на 
проектни предлози од Интеррег-ИПА 
Програмата за прекугранична соработка 
меѓу Република Македонија и Република 
Бугарија 2014-2020, CCI: 2014TC16I5CB006-
2018-2. 

Член 2 
            Носител на проектот е општина 
Струмица, Република Македонија, а 
партнер во спроведувањето на проектот е 
општина Ќустендил, Република Бугарија.   

Член 3 
 Со овој Проект ќе се аплицира во 
Приоритетна оска 2 - Туризам, Специфична 
цел 2.1 - Подобрување на туристичкиот 
потенцијал на регионот преку иницијативи 
за соработка за подобро зачувување и 
одржливо искористување на природното и 
културното наследство.  

Член 4  
Се задолжува Одделението за 

Меѓународна соработка и Европски 
фондови при општина Струмица да го 
изготви и аплицира проектот и да ги 
превзеде сите неопходни активности во 
согласност со Насоките за аплицирање.  

Член 5 
Целиот имот на кој ќе се извршат 

инвестиции и сите средства кои ќе се 
набават во рамките на гореспоменатиот 
проект ќе се користат за остварување на 
целите на проектот, во период од 5 години 
после неговото завршување.  

Член 6 
Оваа Одлука стапува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр. 08-3507/1 Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.             Претседател, 
С т р у м и ц а     Марјан Даскаловски с.р. 

......................................... 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 

алинеја 3 од Статутот на општина 
Струмица („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на општина 
Струмица, донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за изработка и 

спроведување на проект  „Заштита на 
локалното население од општините Петрич 

и Струмица од природни катастрофи и 
катастрофи предизвикани од човекот” 

 
Се објавува Одлуката за изработка 

и спроведување на проект  „Заштита на 
локалното население од општините Петрич 
и Струмица од природни катастрофи и 
катастрофи предизвикани од човекот”, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 
 
 Бр.09-3508/2          Општина Струмица 
 03.05.2018 год.           Градоначалник, 
  С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

.................................... 
115. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 
од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 10/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе 

О д л у к а 
за изработка и спроведување на проект  

„Заштита на локалното население од 
општините Петрич и Струмица од 

природни катастрофи и катастрофи 
предизвикани од човекот” 

 
Член 1 

Се прифаќа изработка и 
спроведување на проект „Заштита на 
локалното население од општините 
Петрич и Струмица од природни 
катастрофи и катастрофи предизвикани 
од човекот” со кој општина Струмица ќе 
аплицира за добивање средства во рамките 
на вториот Повик за доставување на 
проектни предлози од Интеррег-ИПА 
Програмата за прекугранична соработка 
меѓу Република Македонија и Република 
Бугарија 2014-2020, CCI: 2014TC16I5CB006-
2018-2. 

Член 2 
            Носител на проектот е општина 
Петрич, Република Бугарија, а партнер во 
спроведувањето на проектот е општина 
Струмица, Република Македонија.   
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Член 3 
 Со овој Проект ќе се аплицира во 
Приоритетна оска 1 - Заштита на животната 
средина, Специфична цел 1.2 - Заштита и 
спречување на последиците од природни 
катастрофи и катастрофи предизвикани од 
човекот со прекугранична димензија и 
влијание.   

Член 4  
Се задолжува Одделението за 

Меѓународна соработка и Европски 
фондови при општина Струмица да го 
изготви и аплицира проектот и да ги 
превзеде сите неопходни активности во 
согласност со Насоките за аплицирање.  

Член 5 
Целиот имот на кој ќе се извршат 

инвестиции и сите средства кои ќе се 
набават во рамките на гореспоменатиот 
проект ќе се користат за остварување на 
целите на проектот, во период од 5 години 
после неговото завршување.  

Член 6 
Оваа Одлука стапува во сила по 

објавувањето во „Службен гласник на 
општина Струмица“. 

 
Бр. 08-3508/1  Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.            Претседател, 
С т р у м и ц а  Марјан Даскаловски с.р. 

.................................................. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за 

ослободување од плаќање надомест  за 
утврдување на правен статус на бесправен  

јавен објект  на ОО на „Црвен крст“ 
Струмица 

 
 Се објавува Одлуката за 
ослободување од плаќање надомест  за 
утврдување на правен статус на бесправен  
јавен објект  на ОО на „Црвен крст“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 
 
Бр.09-3509/2         Општина Струмица 
03.05.2018 год.              Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

............................................ 
 116. 
 Врз основа на член 20 став 5 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 

155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 
36 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот 
на Општина Струмица („Службен гласник 
на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе: 
 

О д л у к а 
 за ослободување од плаќање надомест  

за утврдување на правен статус на 
бесправен  јавен објект  на ОО на „Црвен 

крст“ Струмица 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука, Општинската 
организација на  Црвен крст – Струмица  се 
ослободува  од плаќање на надомест за 
утврдување на правен статус на бесправен 
јавен објект,  во површина од 141 м2  
изграден на КП  бр. 436 во КО Струмица на 
ул. „Коста Бозов“ бр. 1 , во површина од 141 
м2  , во износ од 535.800,оо денари.  

 
Член 2  

 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
 Бр.08-3509/1 Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.  Претседател,  
С т р у м и ц а          Марјан Даскаловски  

................................ 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за доделување 

на финансиски средства на  Фестивал 
пролетни  веселби   - с. Чалакли, 

Валандово  
 Се објавува Одлуката за 
доделување на финансиски средства на  
Фестивал пролетни  веселби   - с. Чалакли, 
Валандово, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 
 
Бр.09-3510/2            Општина Струмица 
03.05.2018 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
 

  



03.05.2018 год.             бр. 5        Службен гласник на општина Струмица        стр. 5 
 

117. 
 Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе: 

О д л у к а 
 за доделување на финансиски средства 

на  Фестивал пролетни  веселби   - с. 
Чалакли, Валандово  

 
Член 1 

 За  Фестивалот  пролети веселби - 
Чалакли -  Валандово   се доделуваат 
финансиски средства  во нето износ од 
50.000,оо денари,  како  придонес  на 
Општина Струмица во организацијата и 
реализацијата  на „27-от Меѓународен 
фестивал на пролетни веселби  -  Чалакли“  
-  Општина Валандово. 
 

Член 2 
 Доделените парични средства да се 
издвојат од Буџетот на општина Струмица 
за 2018 година  и да се трансферираат на 
доставена  трансакциска сметка.  

 
Член 3  

 Оваа Одлука влегува во сила со  
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Струмица“. 
  
 Бр.08-3510/1   Совет на општина Струмица 
 03.05.2018 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

................................................. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за именување 

на општинско фудбалско игралиште 
 

 Се објавува Одлуката за именување 
на општинско фудбалско игралиште, 
донесена на седницата на Советот на 
општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 
 
Бр.09-3511/2               Општина Струмица 
03.05.2018 год.               Градоначалник, 
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
  

 118. 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 
20 од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе: 

О д л у к а 
за именување на општинско фудбалско 

игралиште 
Член 1 

Со оваа Одлука, Општинското 
фудбалско игралиште  со вештачка трева  
во урбан блок 38 на КП бр. 18/2  во КО 
Струмица  се именува во: 

Општинско фудбалско игралиште 
„Филип Лазаревски“ Струмица 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Струмица“. 
 
   Бр.08-3511/1 Совет на општина Струмица 
   03.05.2018 год.     Претседател,  
   С т р у м и ц а   Марјан Даскаловски с.р. 

........................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Одлуката за изменување 

на Одлуката за давање согласност за 
отуѓување на градежно неизградено 
земјиште сопственост на Општина 

Струмица за дооформување на градежна 
парцела 

 
 Се објавува Одлуката за 
изменување на Одлуката за давање 
согласност за отуѓување на градежно 
неизградено земјиште сопственост на 
Општина Струмица за дооформување на 
градежна парцела, донесена на седницата 
на Советот на општина Струмица, одржана 
на 03.05.2018 година. 
 
Бр.09-3512/2               Општина Струмица 
03.05.2018 год.                  Градоначалник, 
С т р у м и ц а                 Коста Јаневски с.р. 

........................................  
 119. 

 Врз основа на член 12 од Законот за 
градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 15/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 
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190/2016), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 
од Статутот на Општина Струмица 
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе: 

О д л у к а 
за изменување на Одлуката за давање 
согласност за отуѓување на градежно 
неизградено земјиште сопственост на 

Општина Струмица за дооформување на 
градежна парцела 

  
Член 1 

Во Одлуката за давање согласност 
за отуѓување на градежно неизградено 
земјиште сопственост на Општина 
Струмица за дооформување на градежна 
парцела („Службен гласник на општина 
Струмица“ бр.04/18) во член 1  бројот „337„ 
се заменува со бројот „379“ и бројот  48  се 
заменува со бројот „48/34“. 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Струмица“. 
    
Бр.08-3512/1 Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.            Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р. 
 

.......................................... 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба од донесување на  урбанистичко 

планска документација за проширување на 
плански опфат за КП бр. 6391/18 КО 

Струмица 

 

Се објавува Одлуката за 
утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за 
проширување на плански опфат за КП бр. 
6391/18 КО Струмица, донесена на 

седницата на Советот на општина 
Струмица, одржана на 03.05.2018 година. 

Бр. 09-3513/2           Општина Струмица 
03.05.2018 год.          Градоначалник,  
С т р у м и ц а           Коста Јаневски с.р. 

........................................... 
 120. 

Врз основа на член 4 став 1 од 
Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 
20 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), 
Советот на општина Струмица, на 
седницата одржана на 03.05.2018 година, 
донесе:  

Одлука 
за утврдување потреба од донесување 

на  урбанистичко планска документација 
за проширување на плански опфат за КП 

бр. 6391/18 КО Струмица 
 

Член 1 
 Се утврдува потреба од 
донесување на урбанистичко-планска 
документација  за проширување на 
планскиот опфат за бесправниот објект, 
викенд куќа, која се наоѓа на  КП бр. 
6391/18, КО Струмица , во сопственост на 
лицето  Дончев Благој од Струмица ул. 
„Ленинова“ бр. 87. 
  Објектот викенд куќа на  КП бр. 
6391/18, КО Струмица, согласно ГУП на 
град Струмица  се наоѓа надвор од 
градежниот опфат на град Струмица,    во 
м.в. Балабаница и е на земјиште во 
сопственoст на Дончев Благој.  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила 
осмиот ден, од денот на објавувањето  во  
„Службен гласник на општина Струмица. 
 
Бр.08-3513/1     Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

.............................................. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

Решение 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 

одбор на ООУ “Никола Вапцаров“ Струмица  

Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Никола Вапцаров“ 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на Општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 

Бр. 09-3514/2            Општина Струмица 
03.05.2018 год.              Градоначалник,  
С т р у м и ц а                Коста Јаневски с.р. 

.......................................... 
 121. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООУ “Никола 
Вапцаров“ Струмица  

 
1.Од Училишниот одбор на ООУ “Никола 
Вапцаров“ Струмица поради истек на 
мандатот, се разрешуваат претставниците 
на Општина Струмица и тоа: 

- Зоран Спасов и 
   - Душко Панов  

2.   За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ “Никола 
Вапцаров“ Струмица, се именуваат: 
   - Зоран Спасов и 
   - Душко Панов  

3.    Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3514/1    Совет на општина Струмица 
 03.05.2018 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а    Марjан Даскаловски с.р. 

...................................... 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица  

 
Се објавува Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Сандо Масев“ Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3515/2             Општина Струмица 
03.05.2018 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

........................................... 
 
 122. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООУ “Сандо 
Масев“ Струмица  

 
 1.Од Училишниот одбор на ООУ 
“Сандо Масев“ Струмица поради истек на 
мандатот, се разрешуваат претставниците 
на Општина Струмица и тоа: 

- Ристо Годев и 
   - Јанко Циев  
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2.   За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ “Сандо    
Масев“ Струмица, се именуваат: 
 
    - Ристо Годев и 
    - Јанко Циев  
3.    Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во 
„Службен гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3515/1    Совет на општина Струмица 
 03.05.2018 год.           Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

..................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Маршал Тито“ Струмица  

 
Се објавува Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Маршал Тито“ Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3516/2      Општина Струмица 
03.05.2018 год.       Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Коста Јаневски с.р. 

.................................. 
 123. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООУ “Маршал 
Тито“ Струмица  

 
1. Од Училишниот одбор на ООУ 

“Маршал Тито“ Струмица поради истек 

на мандатот, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица 
и тоа: 

- Захарија Челебиева и 
   - Зорица Андонова 
 

2.  За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ “Маршал 
Тито“ Струмица, се именуваат: 
 
    - Зорица Андонова и 
    - Венерка Ристовска  
 
3.    Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3516/1    Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.    Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

...................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Видое Подгорец“ Струмица  

 
Се објавува Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Видое Подгорец“ Струмица, 
донесена на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3517/2       Општина Струмица 
03.05.2018 год.         Градоначалник,  
С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 

................................ 
 

 124. 
Врз основа на  член 124 од Законот 

за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  
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Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ “Видое 

Подгорец“ Струмица  
 

1.Од Училишниот одбор на ООУ “Видое 
Подгорец“ Струмица поради истек на 
мандатот, се разрешуваат претставниците 
на Општина Струмица и тоа: 

- Јанко Шилинов и 
   - Ирена Атанасова 

2.  За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ “Видое 
Подгорец“ Струмица, се именуваат: 
    - Јанко Шилинов и 
    - Марија Димитриева  
3.    Оваа Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3517/1    Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год. Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Герас Цунев“ с. 

Просениково  
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Герас Цунев“ с. 
Просениково, донесена на седницата на 
Советот на Општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 

 
Бр. 09-3518/2              Општина Струмица 
03.05.2018 год.               Градоначалник,  
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

............................................... 
 125. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 

2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООУ “Герас 
Цунев“ с. Просениково  

 
1. Од Училишниот одбор на ООУ “Герас 

Цунев“ с. Просениково  поради истек 
на мандатот, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица 
и тоа: 

- Славица Иванова и 
   - Драгица Спасова 

2. За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ “Герас 
Цунев“ с. Просениково , се именуваат: 

                - Крсто Петров и  
   - Славица Иванова. 
 3.    Оваа Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   
 во  „Службен  гласник на општина 
Струмица”. 
            
Бр.08-3518/1    Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.             Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

.................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Св. Кирил и Методиј“ с. 

Дабиле 
Се објавува Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Св. Кирил и Методиј“,  с. 
Дабиле, донесено на седницата на Советот 
на Општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 

 
Бр. 09-3519/2            Општина Струмица 
03.05.2018 год.           Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

.............................. 
 126. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
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51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ “Св. Кирил и 

Методиј“ с. Дабиле 
 

 1.Од Училишниот одбор на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле поради 
истек на мандатот, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица и 
тоа: 

- Атанас Филев и 
   - Боркица Стојанова  

 2. За претставници на Општина 
Струмица во  Училишниот одбор на ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле“, се 
именуваат: 
    - Атанас Филев и 
    - Коце Божиков 
 3.Ова Решение влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето   во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3519/1     Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.   Претсeдател, 
 С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

................................................... 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
Решение 

за објавување на Решението за 
разрешување и именување претставници 

на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Гоце Делчев“ с. Вељуса 

 
Се објавува Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Гоце Делчев“ с. Вељуса, 
донесено на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3520/2     Општина Струмица 
03.05.2018 год.      Градоначалник,  
С т р у м и ц а    Коста Јаневски с.р. 

..................................... 

 127. 
Врз основа на  член 124 од Законот 

за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ “Гоце 

Делчев“ с. Вељуса 
 

1. Од Училишниот одбор на ООУ „Гоце 
Делчев“ с.Вељуса поради истек на 
мандатот, се разрешуваат 
претставниците на Општина Струмица 
и тоа: 

- Илија Георгиев и 
   - Сузана Филева 

2.   За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ „Гоце 
Делчев “ с.Вељуса, се именуваат: 
              - Илија Георгиев и 

  - Сузана Филева 
3.    Ова Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3520/1    Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

........................................ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

Решение 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 

одбор на ООУ “Маршал Тито“ с. Муртино 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Маршал Тито“ с.Муртино, 
донесено на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 
Бр. 09-3521/2            Општина Струмица 
03.05.2018 год.            Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 
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 128. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООУ “Маршал 
Тито“ с. Муртино 

 
1.Од Училишниот одбор на ООУ „Маршал 
Тито“ с.Муртино поради истек на мандатот, 
се разрешуваат претставниците на 
Општина Струмица и тоа: 

- Ице Беличев и 
   - Сања Најданова 

2.За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ „Маршал 
Тито “ с.Муртино, се именуваат: 

- Ице Беличев и 
   - Наце Манушев. 
3.    Ова Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
           
Бр.08-3521/1     Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.    Претсeдател, 
 С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

......................................... 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 

 
 

Решение 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш 

 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООУ “Даме Груев“ с.Куклиш, 
донесено на седницата на Советот на 

Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3522/2            Општина Струмица 
03.05.2018 год.             Градоначалник,  
С т р у м и ц а             Коста Јаневски с.р. 

......................................... 
 129. 
 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување 

претставници на Општина Струмица во 
Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев“ 

с.Куклиш 
 

1.Од Училишниот одбор на ООУ „Даме 
Груев“ с. Куклиш поради истек на мандатот, 
се разрешуваат претставниците на 
Општина Струмица и тоа: 
 

- Игор Милушев и 
   - Кољо Клисаров 
 

2. За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООУ „Даме 
Груев“ с. Куклиш, се именуваат: 
 

- Игор Милушев и 
   - Кољо Клисаров 
 
3.    Ова Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
 
Бр.08-3522/1    Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.     Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

.............................................. 
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на Општина 
Струмица („Службен гласник на Општина 
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 
и 1/15), Градоначалникот на Општина 
Струмица донесе: 
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Решение 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 

одбор на ООМУ “Боро Џони “ Струмица 
 

Се објавува Решението за 
разрешување и именување претставници 
на Општина Струмица во Училишниот 
одбор на ООМУ “Боро Џони “ Струмица, 
донесено на седницата на Советот на 
Општина Струмица, одржана на 03.05.2018 
година. 

 
Бр. 09-3523/2           Општина Струмица 
03.05.2018 год.            Градоначалник,  
С т р у м и ц а            Коста Јаневски с.р. 

............................... 
 130. 

Врз основа на  член 124 од Законот 
за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 166/14, 
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на 
општина Струмица („Службен гласник на 
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 
2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина 
Струмица, на седницата одржана на 
03.05.2018 година, донесе:  

 
Р е ш е н и е 

за разрешување и именување 
претставници на Општина Струмица во 

Училишниот одбор на ООМУ “Боро Џони 
“ Струмица 

 
1.Од Училишниот одбор на ООМУ „Боро 
Џони “ Струмица поради истек на мандатот, 
се разрешуваат претставниците на 
Општина Струмица и тоа: 

-  Марјан Стојанов и 
   - Љубен Делев 

2. За претставници на Општина Струмица 
во  Училишниот одбор на ООМУ „Боро 
Џони “ Струмица, се именуваат: 
 

-  Марјан Стојанов и 
   - Љубен Делев 

3.    Ова Решение влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето    во  
„Службен  гласник на општина Струмица”. 
            
Бр.08-3523/1   Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.          Претсeдател, 
С т р у м и ц а   Марjан Даскаловски с.р. 

.............................................. 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 
алинеја 3 од Статутот на општина Струмица 
(„Службен гласник на општина Струмица“ 
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), 
Градоначалникот на општина Струмица, 
донесе 
 

Р  е  ш  е  н  и  е 
за објавување на Заклучокот за усвојување 

на  Нацрт – Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на општина 

Струмица 
 
 Се објавува Заклучокот за 
усвојување на  Нацрт – Одлуката за измена 
и дополнување на Статутот на општина 
Струмица, донесена на седницата на 
Советот на општина Струмица, одржана на 
03.05.2018 година. 
 
Бр. 09-3524/2                 Општина Струмица 
03.05.2018 год.                  Градоначалник, 
С т р у м и ц а              Коста Јаневски с.р. 

........................................ 
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 Врз основа на член 52 став 2 од 
Статутот на општина Струмица („Службен 
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 
2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на 
општина Струмица, на седницата одржана 
на 03.05.2018 година, донесе 

 
   З а к л у ч о к 

за усвојување на  Нацрт – Одлука 
за измена и дополнување на Статутот на 

општина Струмица 
 

Член 1 
 1. Се усвојува Нацрт - Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на 
Општина Струмица.  

 
Член 2 

2.Се задолжува Комисијата за 
статут и прописи за наредната седница на 
Советот да утврди и достави Предлог-
Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Општина Струмица.  
 
Бр. 08-3524/1 Совет на општина Струмица 
03.05.2018 год.           Претседател, 
С т р у м и ц а   Maрјан Даскаловски с.р. 
 

________________________________________________
___________________________ 
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