
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
974. Одлука за изменување и дополну-

вање на одлуките за формирање на 

општинските изборни комисии ..........  2 
975. Решение за давање дозвола за ра-

ботење на брокер .................................  4 
976. Решение за изменување на Реше-

нието за преземање на безбедносни 

мерки при увоз и транзит на до-

машни и диви свињи, семе, јајца и 

ембриони од свињи, свинско месо, 

производи и подготовки од свинско 

месо, други производи кои содржат 

свинско месо, како и нуспроизводи 

од свињи заради заштита од внесу-

вање на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Северна  

Македонија ..........................................  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 
977. Решение за дополнување на Реше-

нието за забрана на увоз на живи 
животни, производи и нуспроизводи 
од животинско потекло заради заш-
тита од внесување на вирусот на ви-
соко патогена авијарна инфлуенца 
во Република Северна Македонија 
по потекло од Република Полска ......... 14 

978. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 14 

979. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 16 

980. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 18 

981. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија ........  19 

 Огласен дел ......................................... 1-92 

 

Број 56     4 март 2020, среда година LXXVI 



 Стр. 2 - Бр. 56                                                                                            4 март 2020 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

974. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник 
на Република Северна Македонија бр.40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/ 12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 
208/18 и 27/19), Државната изборна комисија на седни-
цата одржана на 28.2.2020 годинa, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, об-
јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 
6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 
08-1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 92 од 11.5.2017 
година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
198 од 29.10.2016 година,  број 08-2788/3 од 3.11.2016 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија број 201 од 4.11.2016 година,  број 08-
2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 
година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
204 од 14.11.2016 година,  број 08-2788/9 од 22.11.2016 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-
2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 210 од 
28.11.2016 година,  број 08-2788/13 од 8.12.2016 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, број 08-
1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 113 од 18.8.2017 
година, број 08-1608/3 од 22.8.2017 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 116 
од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.8.2017 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 
од 6.9.2017 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 124 од 7.9.2017 година, број 
08-1608/9 од 13.9.2017 година објавена, во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 127 од 
13.9.2017 година, број 08-1608/11 од 20.9.2017 година 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 132 од 20.9.2017 година, број 08-1608/13 од 
4.10.2017 година објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 142 од 5.10.2017 година, 
број 08-1608/15 од 10.10.2017 година објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 145 
од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од 
11.10.2017 година објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, 
Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година објавен 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
154 од 1.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.8.2018 го-

дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 154 од 20.8.2018 година,  одлука број 
08-1589/3 од 30.8.2018 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 160 од 
30.8.2018 година, одлука број 08-498/1 од 22.2.2019 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 44 од 22.2.2019 година, одлука 
број 08-498/3 од 12.3.2019 година, објавена во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ и одлу-
ка 08-498/5 од 12.4.2019 година, објавена во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“, Државната 
изборна комисија решавајќи по поднесените барања за 
неприфаќање за извршување на должноста претседа-
тел, заменик претседател, член или заменик член во оп-
штинските изборни комисии поради здравствени или 
семејни причини, ги изврши следните измени и допол-
нувања:  

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
ГАЗИ БАБА членот МАРИЈА МИЛОЕВИЌ-ТИН-
ТОСКИ вработена во Општина Петровец, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов член се избира ЛИДИЈА МИТЕВСКА врабо-
тена во Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје-
Природно математички факултет. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
ШУТО ОРИЗАРИ заменик претседателот СНЕЖАНА 
НИКОЛОВСКА вработен во Министерство за еконо-
мија, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира ТАТЈАНА 
ПЕТРУШЕВСКА вработена во Општина Бутел. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
КУМАНОВО претседателот ЗВОНИМИР НИКОЛОВ-
СКИ вработен во Управа за заштита на културното 
наследство, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ДРАГАН ЈОВАНОВ-
СКИ вработен во Општина Куманово. 

4.  Во составот на Општинската изборна комисија 
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО членот МАРИЈА ЗЛАТА-
НОВА КОЦЕВА вработен во Собрание на Република 
Северна Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира НАТАША СЕРАФИМОВА 
вработена во Општина Чешиново-Облешево. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
ВЕВЧАНИ заменик членот НАТАЛИЈА КАЛАЈЏИЕС-
КА ЛАЗОРОСКА вработена во Општина Вевчани, СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АЛИМПИЕ АЛУ-
ЛОСКИ вработен во Јавно радиодифузно претпријатие 
„Македонска радиотелевизија“ Скопје. 

6. Во Општинската изборна комисија МАКЕДОН-
СКА КАМЕНИЦА заменик членот ДЕЈАН ПОСТО-
ЛОВСКИ вработен во Општина Македонска Каменица, 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЗОРАН ГЕОРГИЕВ-
СКИ вработен во Агенција за храна и ветеринарство на 
Република Македонија-Скопје. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
БИТОЛА претседателот ЃУРО ИЛИЌ вработен во Оп-
штина Битола, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ВЕСНА ТОМОВСКА 
вработена во Државен инспекторат за труд во Скопје. 

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
ЦЕНТАР ЖУПА заменик членот ФЕЈМЕ АРУЧ врабо-
тена Генерален секретаријат на Влада на РСМ, СЕ 
РАЗРЕШУВА. 
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За нов заменик член се избира ЕРИХАНА ФЕТО 
вработена во Општина Центар Жупа. 

Заменик членот СЕМИРА ШАБАНИ вработена Ге-
нерален секретаријат на Влада на РСМ, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик член се избира СИБА ЈУСУФ вра-
ботена во Средно општинско училиште АТА Центар 
Жупа. 

9. Во Општинската изборна комисија НЕГОТИНО 
членот РАДИЦА ИЛИЕВА ЈАНЕВСКА вработена во 
Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ЛЕНЧА ВИТАНОВСКА вра-
ботена во Министерство за финансии-УЈП Скопје. 

10. Во Општинската изборна комисија КИЧЕВО за-
меник членот ОЛИВЕР НЕСТОРОВСКИ вработен во 
Општина Кичево, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АЦЕ НАУМОВСКИ 
вработен во Јавно претпријатие за комунални дејности 
„Комуналец“ од Кичево. 

11. Во Општинската изборна комисија АЕРОДРОМ 
членот МАРИЈА МАРИЌ вработена во Влада на РСМ, 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира АЛЕКСАНДРА НИЧОТА 
вработена во Влада на РСМ. 

11. Во Општинската изборна комисија ПРОБИШ-
ТИП заменик членот НЕВЕНКА НОТЕВСКА вработе-
на во Општина Пробиштип, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира НАТАЛИЈА ПАВ-
ЛОВА вработена во Општина Пробиштип. 

12. Во Општинската изборна комисија КРИВА ПА-
ЛАНКА членот АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВ вработен 
во Општина Крива Паланка, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира АНДРЕЈА СТАНОЈКОВСКИ 
вработен во Министерство за финансии. 

13. Во Општинската изборна комисија НОВО СЕ-
ЛО претседателот ВЕНЕРА ШОПОВА вработена во 
Општина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира МЕРИ АВРАМОВА 
вработен во Општина Ново Село. 

Заменик претседателот САШО АНДОНОВ врабо-
тен во Општина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира МИТКО ТА-
СЕВ вработен во Посебно основно училиште за учени-
ци со посебни воспитно-образовни потреби „Св.Кли-
мент Охридски“ ПО Ново Село. 

Членот ОЛИВЕРА СМИЛКОВА вработена во Оп-
штина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ИРЕНА ТРАЈКОВА вработе-
на во Јавна општинска установа за деца-Детска градин-
ка „Сонце“ Ново Село. 

Членот ТУШЕ СТОЈАНОВ вработен во Општина 
Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира НИКОЛЧО СТОИЛКОВ вра-
ботен во Министерство за финансии-Царинска управа 
на РСМ. 

Членот ТАНКИЦА СМИЛЈАНОВА вработена во 
Агенција за поттикнување и развој на земјоделието Би-
тола, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВА 
вработена во Јавно претпријатие за комунални дејнос-
ти “Комуна“ Ново Село. 

Членот АЛЕКСАНДРА ВЛЕКОВА вработена во 
Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ВАСИЛ ТРАЈКОВ вработен 
во Министерство за финансии-Царинска управа на 
РСМ. 

Заменик членот БЛАГОЈ ТАСЕВ вработен во Оп-
штина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АЛЕКСАНДАР МИ-
ТЕВ вработен во Државен инспекторат за земјоделство 
Скопје. 

Заменик членот АЛЕКСА ИЛИЕВ вработен во Оп-
штина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира КОСТАДИН ЃОР-
ЃИЕВ вработен во Основен суд во Струмица. 

Заменик членот ЈОВАН ТУПАРОВ вработен во 
Министерство за финансии-УЈП, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЛИДИЈА ЈАНУШЕ-
ВА вработена во Јавно претпријатие за комунални деј-
ности “Комуналец“ Ц.О. Струмица. 

Заменик членот КОСТАДИН МАРКОВ вработен во 
Министерство за образование и наука, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик член се избира ТРАЈКО ДИМИТРИ-
ЕВ вработен во ДСЗИ Скопје. 

14. Во Општинската изборна комисија ПЕХЧЕВО 
претседателот ГОРАН КОТЕВСКИ вработен во Собра-
ние на РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира АНДРЕЈ КАРАКАШЕ 
вработен во Фонд за здравствено осигурување. 

15. Во Општинската изборна комисија РАДОВИШ 
членот КОЛО НИКОЛОВ вработен во Фонд за здрав-
ствено осигурување, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ЃОРЃИ ИЛКОВ вработен во 
Државен инспекторат за труд Скопје. 

Заменик претседателот КОСТА МИТЕВ вработен 
во Општина Радовиш, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира НАЦЕ ДИ-
МИТРИЈЕВ вработен во Агенција за вработување на 
РСМ. 

16. Во Општинската изборна комисија ГОСТИВАР 
членот БАШКИМ ХАСАНИ вработен во Општина 
Гостивар, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира САБРИ СУЛЕЈМАНИ врабо-
тен во Општина Гостивар. 

17. Во Општинската изборна комисија БОСИЛОВО 
претседателот КИРИЛ ЈАКОВ вработен во Општина 
Босилово, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ЗОРАНЧО МИХАИ-
ЛОВ вработен во Државен архив на РСМ. 

 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на интернет страницата на 
Државна изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

Доставување на барање за изземање по пошта не е 
дозволено. 

 
Бр.08-662/1  Државна изборна комисија 

2 март 2020 година Претседател,  
Скопје          Оливер Деркоски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

975. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-31 од 
4.2.2020 година на седницата одржана на ден 25.2.2020 
година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 
БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето 

Петар Нечоски од Скопје.  
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Петар 

Нечоски се дава за период од 5 (пет) години од денот 
на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Петар 
Нечоски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП1 08-31     Комисија за хартии од вредност 

25 февруари 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 113 nga Ligji për letra me vlerë 

(Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014 , 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), Komisioni i letrave me 
vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut duke vepruar 
ndaj kërkesës nr.PA1 08-31 të datës 4.2.2020 në seancën e 
mbajtur më datë 25.2.2020 e solli këtë 

 
A K T V E N D I M 

PËR LËSHIMIN E LEJES PËR PUNË TË NJË 
BROKERI 

 
1. I jepet leje për punë të një brokeri personit Petar 

Neçoski nga Shkupi.  
2. Leja për punë të një brokeri personit Petar Neçoski i 

jepet për një periudhë prej 5 (pesë) vite nga dita e 
dorëzimit të këtij aktvendimi. 

3. Leja për punë të një brokeri personit Petar Neçoski 
përfundon me vlefshmëri edhe para skadimit të afatit të 
përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi në rastet e 
parapara me Ligj. 

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

 
Numër PA1 08-29 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 

25.2.2020 година së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

976. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОД-
РЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВО-
ДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-
ЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА 
ЧУМА  ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки 
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други производи кои сод-
ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи за-
ради заштита од внесување на вирусот на африканска 
свинска чума во Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 
159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 
153/19, 166/19, 175/19, 242/19, 19/20 и 35/20), Прилогот 
се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова 
решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
         Бр.02 –271/3 Агенција за храна и ветеринарство 

27 февруари 2020 година Директор, 
Скопје Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
Прилог 

 
Дел 1 

 
1. Белгија  
Следните области во Белгија:  
Во регионот Luxembourg:  
- областа е детерминирана во насока на стрелките 

на часовникот  од:  
- границата со Франција,  
- Rue Mersinhat,  
- N818 до неговото вкрстување со N83,  
- N83 до неговото вкрстување со N884, 
- N884 до неговото вкрстување со N824,  
- N824 до неговото вкрстување со Le Routeux, 
- Le Routeux, 
- Rue d'Orgéo,  
- Rue de la Vierre,  
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- Rue du Bout-d'en-Bas,  
- Rue Sous l'Eglise,  
- Rue Notre-Dame,  
- Rue du Centre, 
- La N845 до неговото вкрстување со N85,  
- La N85 до неговото вкрстување со N40,  
-  La N40 до неговото вкрстување со N802,  
- La N802 до неговото вкрстување со N825,  
- La N825 до неговото вкрстување со E25-E411,  
- La E25-E411 до неговото вкрстување со N40, 
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, 

Rue de la Chapelle, 
- Rue du Tombois, 
- Rue Du Pierroy, 
- Rue Saint-Orban,  
- Rue Saint-Aubain,  
- Rue des Cottages,  
- Rue de Relune,  
- Rue de Rulune,  
- Route de l'Ermitage,  
- N87: Route de Habay,  
- Chemin des Ecoliers,  
- Le Routy,  
- Rue Burgknapp,  
- Rue de la Halte,  
- Rue du Centre,  
- Rue de l'Eglise,  
- Rue du Marquisat,  
- Rue de la Carrière,  
- Rue de la Lorraine,  
- Rue du Beynert,  
- Millewée,  
- Rue du Tram,  
- Millewée,  
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de 

Luxembourg,  
- границата со Grand Duchy of Luxembourg,  
- границата со Франција,  
- N87 до неговото вкрстување со N871 кај Rouvroy,  
- N871 до неговото вкрстување со N88,  
- N88 до неговото вкрстување со улицата Baillet 

Latour,  
- Baillet Latour до неговото вкрстување со N811,  
- N811 до неговото вкрстување со N88,  
- N88 до неговото вкрстување со N883 кај 

d'Aubange,  
- N883 до неговото вкрстување со N81 кај 

d'Aubange,   
- N81 до неговото вкрстување со E25-E411,   
- E25-E411 до неговото вкрстување со N40, 
- N40 до неговото вкрстување со rue du Fet,  
- Rue du Fet,  
- Rue de l'Accord до неговото вкрстување со N801,  
- N801 до неговото вкрстување со Le Sart,  
- Le Sart, 
- La Fosse du Loup, 
- Les Chanvières, 
- La Roquignole, 
- Hosseuse, 
- Rue de Neufchâteau, 
- Rue Grande, 
- N894 до неговото вкрстување со N85,  
- N85 до неговото вкрстување со границата со 

Франција.  
2. Естонија 
Следните области во Естонија:  
- Hiiu maakond.  
 
3. Унгарија 
Следните области во Унгарија:  
- Во регионот Békés, следните единици за управува-

ње со дивеч: 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 
950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 

951050,  951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 
953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 
953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 
954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 
955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 
955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 
956050, 956060, 956150, 956160 и 956450, 

- Во регионот Bács-Kiskun, следните единици за уп-
равување со дивеч: 600150, 600850, 601550, 601650, 
601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 
603750 и 603850,  

- Будимпешта: единица 1, не е погодна за управува-
ње со дивеч, 

- Во регионот Csongrád, следните единици за упра-
вување со дивеч: 800150,  800160,  800250,  802220,  
802260,  802310  и  802450,   

- Во регионот Fejér, следните единици за управува-
ње со дивеч: 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 
400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 
402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 
403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 
403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 
404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 
406150, 406550, 406650 и 406750, 

- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за уп-
равување со дивеч: 900750, 901250, 901260, 901270, 
901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660, 902670, 
902750, 903650, 903750, 903850, 904250, 904350, 904950, 
904960, 905070, 905150, 905250 и 905260, 

- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните еди-
ници за управување со дивеч: 750150, 750160, 750260, 
750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 
754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 
755250, 755350 и 755450, 

- Во регионот Komárom-Esztergom, следните едини-
ци за управување со дивеч: 251360, 251550, 251850, 
251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450, 
252550, 252650, 252750 и 253550, 

- Во регионот Nógrád, следните единици за управу-
вање со дивеч:  553110, 553250, 553260, 553350, 
553650, 553750, 553850, 553910 и 554050, 

- Во регионот Pest, следните единици за управува-
ње со дивеч:  570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 
570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 
572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 
572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 
573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 
574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 
574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 
575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 
576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 
576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 
577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 
578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 
578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 
579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 
580050, 580250 и 580450, 

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните 
единици за управување со дивеч: 851950, 852350, 
852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 
853960, 854050, 855650 и 855660. 

 
4. Латвија 
Следните области во Латвија:  
- областа Pāvilostas, 
- дел од териоријалната единица Stopiņu која се на-

оѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, 
улицата Dauguļupes и Dauguļupītes,  

- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,  
- областа Grobiņas, 
- во областа Rucavas општината Dunikas.  
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5. Литванија 
Следните области во Литванија:  
- во регионот Klaipėdos, административните об-

ласти: Agluonėnų, Priekulės, Veivirņėnų, Judrėnų, 
Endriejavo и Vėņaičių, 

- во регионот Kretingos, административните об-
ласти: Imbarės, Kartenos и Kūlupėnų, 

- во регионот Plungės, административните области: 
Kulių, Nausodņio, градот Plungės и Ńateikių,  

- во регионот Skuodo, административните области: 
Lenkimų, Mosėdņio, Skuodo, и градот Skuodo.   

 
6. Полска 
Следните области во Полска:   
Во регионот  Warmińsko-mazurski:  
 
- општините Wielbark и Rozogi во областа 

szczycieński, 
- општините Janowiec Kościelny, Janowo и Kozłowo 

во областа nidzicki, 
- областа działdowski, 
- општините Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald 

и Ostróda со градот Ostróda во областа ostródzki, 
- општината Kisielice, Susz, Iława со градот Iława, 

Lubawa со градот Lubawa, во областа iławski. 
 
Во регионот  Podlaski:  
- општините Kulesze Kościelne, Wysokie 

Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew 
во областа  wysokomazowiecki,   

- општините Miastkowo, Nowogród, Sniadowo и 
Zbójna во областа łomżyński;  

- областа zambrowski. 
 
Во регионот  Mazowiecki:  
- областа ostrołęcki, 
- месна област Ostrołęka, 
- општините Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, 

Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno и Stara Biaław  
во областа płocki, 

- месна област Płock, 
- областа sierpecki, 
- областа żuromiński, 
- општините Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, 

Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby 
Kościelne и Ostrów Mazowiecka со градот Ostrów 
Mazowiecka во областа ostrowski, 

- општините Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, градот 
Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo и Wieczfnia 
Kościelna во областа mławski, 

- областа przasnyski, 
- областа makowski, 
- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од 

општината Winnica која се наоѓа источно од линијата 
назначена со патот кој ги поврзува селата Bielany, 
Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuski, 

- општините Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, 
Wyszków, Zabrodzie и дел од општината Somianka која 
се наоѓа северно од линијата назначена со патот број 
62 во областа wyszkowski,  

- општините Kowala, Wierzbica и дел од општината 
Wolanów, кој се наоѓа јужно од линијата назначена со 
патот бр. 12 и дел до општината Iłża кој се наоѓа запад-
но од линијата назначена со патот бр. 9 во областа 
radomski,  

- месна област Radom, 
- областа szydłowiecki, 
- областа gostyniński, 
 
Во регионот  Podkarpacki:  
- општините Wielkie Oczy во областа lubaczowski, 

- општините Laszki, Radymno со градот Radymno, 
дел од општината Wiązownica која се наоѓа јужно од 
линијата назначена со патот бр. 867 и руралната оп-
штина Jarosław во областа jarosławski, 

- областа tarnobrzeski, 
- општината Przeworsk со градот Przeworsk, Gać 

Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza и Zarzecze во облас-
та przeworski, 

- областа łańcucki, 
- општината Trzebownisko, Głogów Małopolski и дел 

од општината Sokołów Małopolski која се наоѓа јужно 
од линијата назначена со патот бр. 875 во областа 
rzeszowski, 

- областа kolbuszowski, 
 
Во регионот  Świętokrzyski:  
- општините Lipnik, Opatów, Wojciechowice, 

Sadowie и дел од општината Ożarów која се наоѓа јуж-
но од линијата назначена со патот бр. 74 во областа  
opatowski, 

- областа sandomierski, 
- општината Skarżysko Kościelne во областа 

skarżyski, 
- општините Brody и Mirzec во областа 

starachowicki, 
- областа ostrowiecki, 
- општините Gowarczów, Końskie и Stąporków во 

областа konecki,  
 
Во регионот  Łódzki:  
 
- општините Łyszkowice, Kocierzew Południowy, 

Kiernozia, Chąśno, и дел од руралната општина Łowicz 
кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 
92 во областа łowicki,  

- општините Łyszkowice, Kocierzew Południowy, 
Kiernozia, Chąśno, Nieborów и дел од руралната општи-
на Łowicz кој се наоѓа северно од линијата назначена 
со патот бр. 92 која се протега од границата на градот 
Łowicz до западната граница на општината и дел од ру-
ралната општина која се наоѓа источно од границата на 
градот Łowicz и северно од границата на општината 
Nieborów во областа łowicki,  

- областа rawski, 
- областа skierniewicki, 
- месна област Skierniewice, 
- општините Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno 

и Żarnów во областа opoczyński, 
- општините Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, 

Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki со градот Tomaszów 
Mazowiecki и Żelechlinek во областа tomaszowski, 

 
Во регионот  Pomorski: 
 
- општините Ostaszewo, Stegna, Sztutow, градот 

Krynica Morska и дел од општината Nowy Dwór 
Gdański кој се наоѓа северно од линијата назначена со 
патот бр. 55 кој се протега од јужната граница на оп-
штината до вкрстувањето со патот бр. 7, потоа низ па-
тот бр. 7 и S7, и понатаму низ патот бр. 502 кој се про-
тега од вкрстувањето до северната граница на општи-
ната во областа nowodworski,  

- општините Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, 
Malbork со градот Malbork во областа malborski, 

- општините Mikołajki Pomorskie, Stary Targ и Sztum 
во областа sztumski, 

- областа gdański, 
- Градот Gdańsk, 
- областа tczewski, 
- областа kwidzyński. 
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Во регионот  Lubuski: 
 
- општините  Szlichtyngowa и Wschowa во областа 

wschowski, 
- општините Maszewo и Gubin со градот Gubin во 

областа krośnieński,  
- општините Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel во облас-

та  międzyrzecki, 
- општините Lubrza, Łagów, дел од општината 

Zbąszynek кој се наоѓа северно од линијата назначена 
со железничката пруга, дел од општината Szczaniec кој 
се наоѓа северно од линијата назначена со железничка-
та пруга, дел од општината Świebodzin кој се наоѓа се-
верно од линијата назначена со железничката пруга во 
областа świebodziński,   

- општина Cybinka во областа słubicki, 
- дел од општината Torzym кој се наоѓа јужно од 

линијата назначена со патот бр. А2 во областа 
sulęciński, 

 
Во регионот  Dolnośląski: 
 
- општините Bolesławiec со градот Bolesławiec, 

Gromadka и Osiecznica во областа bolesławiecki, 
- општината Węgliniec во областа zgorzelecki, 
- општините Pęcław, Jerzmanowa, дел од руралната 

општина Głogów кој се наоѓа јужно од линијата назна-
чена со патот бр. 12 и градот Głogów кој се наоѓа јужно 
од линијата назначена со патот бр. 12 во областа 
głogowski, 

- општините Chocianów, Grębocice, Radwanice, 
Przemków и дел од општината Polkowice кој се наоѓа 
северно од линијата назначена со патот бр. 331 во об-
ласта  polkowicki, 

- општината Niechlów во областа górowski. 
Во регионот  Wielkopolski: 
 
- општините Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, 

Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice во областа 
leszczyński,  

- месната област Leszno, 
- областа nowotomyski, 
- општината Granowo, Grodzisk Wielkopolski и 

Kamieniec во областа grodziski, 
- општините Stęszew и Buk во областа poznański, 
- областа kościański. 
 
7. Романија 
Следните области во Романија:   
- регионот Suceava.  
 
8. Словачка 
Следните области во Словачка:   
- регионот Vranov nad Topľou,  
- регионот Humenné, 
- регионот Snina, 
- регионот Sobrance, 
- регионот Końice-mesto,  
- регионот Michalovce, општините Tuńice, 

Moravany, Pozdińovce, Michalovce, Zaluņice, Lúčky, 
Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, 
Klokočov, Kaluņa, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, 
Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, 
Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné 
и Stráņske, 

- во регионот Końice-okolie, општините кои не се 
вклучени во Дел 2 од овој Прилог.  

 
8. Грција 
Следните области во Грција: 

Во регионот  Drama: 
- месните заедници Sidironero и Skaloti и општин-

ските оддели Livadero и Ksiropotamo (во општината 
Drama), 

- општинскиот оддел Paranesti (во општината 
Paranesti), 

- општинските оддели Kokkinogeia, Mikropoli, 
Panorama, Pyrgoi (во општината Prosotsani), 

- општинските оддели Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, 
Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, 
Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, 
Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou и Potamoi (во општи-
ната Kato Nevrokopi), 

 
Во регионот  Xanthi:  
- општинските оддели Kimmerion, Stavroupoli, 

Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (во 
општината Xanthi),  

- месните заедници Satres, Thermes, Kotyli и оп-
штинските оддели Myki, Echinos и Oraio и (во општи-
ната Myki), 

- месната заедница Selero и општинскиот оддел 
Sounio (во општината Avdira). 

 
Во регионот  Rodopi: 
 
- општинските оддели Komotini, Anthochorio, 

Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, 
Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori и 
Mega Doukato (во општината Komotini), 

- општинските оддели Ipio, Arriana, Darmeni, 
Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos и месните заед-
ници Kehros и Organi (во општината Arriana),  

- општинските оддели Iasmos, Sostis, Asomatoi, 
Polyanthos и Amvrosia и месната заедница Amaxades 
(во општината Iasmos),  

- општинскиот оддел Amaranta (во општината 
Maroneia Sapon), 

 
Во регионот  Evros: 
 
- општинските оддели Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, 

Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, 
Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani и 
Petrolofos (во општината Soufli), 

- општинските оддели Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, 
Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, 
Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, 
Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, 
Megali Doxipara, Neochori и Chandras (во општината 
Orestiada), 

- општинските оддели Asvestades, Ellinochori, 
Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, 
Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, 
Paliouri и Poimeniko (во општината Didymoteixo), 

 
Во регионот  Serres: 
 
- општинските оддели Kerkini, Livadia, Makrynitsa, 

Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, 
Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, 
Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, 
Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and 
Chortero и месните заедници Achladochori, Agkistro и 
Kapnophyto (во општината Sintiki), 

- општинските оддели Serres, Elaionas and Oinoussa 
месните заедници Orini и Ano Vrontou (во општината 
Serres), 

- општинските оддели Dasochoriou, Irakleia, Valtero, 
Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno и 
Chrysochorafa (во општината Irakleia) 
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- општината Iraklia, 
- општината Serron, 
- општината Amfipolis, 
- општината Emmanouil Pappa, 
- општината Neas Zichnis, 
- општината Visaltia. 
 
Во регионот  Thessaloniki: 
- општината Lagada, 
- општината Volvis, 

 
Дел 2 

 
1. Белгија  
Следните области во Белгија:  
Во регионот Luxembourg:  
- областа е детерминирана во насока на стрелките 

на часовникот  од:  
- границата со Франција кај Florenville, 
- La N85 до неговото вкрстување со N894 кај 

Florenville, 
- La N894 до неговото вкрстување со la rue Grande,  
- La rue Grande до неговото вкрстување со la rue de 

Neufchâteau,  
- La rue de Neufchâteau до неговото вкрстување со 

Hosseuse, 
- Hosseuse, 
- La Roquignole, 
- Les Chanvières, 
- La Fosse du Loup, 
- Le Sart, 
- La N801 до неговото вкрстување со la rue de 

l’Accord,  
- La rue de l'Accord, 
- La rue du Fet,  
- La N40 до неговото вкрстување со E25 - E411,   
- La E25 - E411 до неговото вкрстување со N81 во 

Weyler,  
- La N81 до неговото вкрстување со N883 во 

d'Aubange,  
- La N883 до неговото вкрстување со N88 во 

d'Aubange,  
- La N88 до неговото вкрстување со la N811, 
- La N811 до неговото вкрстување со la rue Baillet 

Latour,  
- La rue Baillet Latour до неговото вкрстување со la 

N88,  
- La N88 до неговото вкрстување со N871,  
- La N871 до неговото вкрстување со N87 во 

Rouvroy,  
- La N87 до неговото вкрстување со границата со 

Франција. 
 
2. Бугарија 
Следните области во Бугарија:  
Регионот Haskovo, 
Регионот Yambol,  
Регионот Stara Zagora, 
Регионот Pernik, 
Регионот Kyustendil, 
Регионот Plovdiv,  
Регионот Pazardzhik, 
Регионот Smolyan, 
Регинот Burgas со исклучок на областите од Дел 3 

од овој Прилог. 
 
3. Естонија 
Следните области во Естонија:  
- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiu).  
 
4. Унгарија 
Следните области во Унгарија:  

- Во регионот Békés, следните единици за управува-
ње со дивеч:   950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 
951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 
952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 
953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510, 
953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 
956550, 956650 и 956750,  

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните еди-
ници за управување со дивеч:  650100, 650200, 650300, 
650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 
651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 
652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 
653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 
653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 
654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 
654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 
655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 
657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 
658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 
659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 
660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 
660600 и 660800, 

- Во регионот Fejér, следните единици за управува-
ње со дивеч: 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 
404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050,  

- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за уп-
равување со дивеч:  900150, 900250, 900350, 900450, 
900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 
901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 
902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 
902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 
903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 
903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904450, 
904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 
904860, 905050, 905060, 905080, 905350, 905360, 
905450 и 905550, 

- Во регионот Heves, следните единици за управу-
вање со дивеч700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 
700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 
700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 
701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 
702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 
702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 
703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 
703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 
704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 
704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 
705450, 705510 и 705610,  

- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните еди-
ници за управување со дивеч: 750250, 750550, 750650, 
750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 
751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 
751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 
751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 
752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 
753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 
753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 
753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 
754850, 755550, 755650 и 755750, 

- Во регионот Komárom-Esztergom, следните единици 
за управување со дивеч: 252460, 252850, 252860, 252950, 
252960, 253050, 253150, 253250, 253350 и 253450, 
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- Во регионот Nógrád, следните единици за управу-
вање со дивеч: 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 
550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 
550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 
551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 
551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 
552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 
552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 
552960, 552970 и 553050, 

- Во регионот Pest megye, следните единици за уп-
равување со дивеч: 570950, 571850, 571950, 572050, 
573550, 573650, 574250 и 580150, 

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните 
единици за управување со дивеч: 850950, 851050, 
851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 
852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 
853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 
854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 
854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 
855450, 855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 
855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 
856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 
856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 
857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 
850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 
850650, 850850, 851851 и 851852. 

 
5. Латвија  
Следните области во Латвија:  
- областа Ādaņu, 
- областа Aizputes, 
- областа Aglonas, 
- областа Aizkraukles, 
- областа Aknīstes, 
- областа Alojas, 
- областа Alsungas, 
- областа Alūksnes, 
- областа Amatas, 
- областа Apes, 
- областа Auces,  
- областа Babītes, 
- областа Baldones, 
- областа Baltinavas, 
- областа  Balvu, 
- областа Bauskas, 
- областа Beverīnas,  
- областа Brocēnu,  
- областа Burtnieku,  
- областа Carnikavas,  
- областа Cēsu,  
- областа Cesvaines,  
- областа Ciblas,  
- областа Dagdas,  
- областа Daugavpils,  
- областа Dobeles,  
- областа Dundagas,  
- областа Durbes,  
- областа Engures, 
- областа Ērgļu, 
- областа Garkalnes, 
- областа Gulbenes, 
- областа Iecavas,  
- областа Ikńķiles,  
- областа Ilūkstes,  
- областа Inčukalna,  
- областа Jaunjelgavas,  
- областа Jaunpiebalgas,  
- областа Jaunpils,  
- областа Jēkabpils,  
- областа Jelgavas,  

- областа Kandavas,  
- областа Kārsavas,  
- областа Ķeguma,  
- областа Ķekavas,  
- областа Kocēnu,  
- областа Kokneses,  
- областа Krāslavas,  
- областа Krimuldas,  
- областа Krustpils, 
- областа Kuldīgas,  
- областа Lielvārdes,  
- областа Līgatnes,  
- областа Limbaņu,  
- областа Līvānu,  
- областа Lubānas,  
- областа Ludzas,  
- областа Madonas, 
- областа Mālpils,  
- областа Mārupes,  
- областа Mazsalacas,  
- областа Mērsraga,  
- областа Naukńēnu,  
- областа Neretas,  
- областа Ogres,  
- областа Olaines,   
- областа Ozolnieku, 
- областа Pārgaujas,  
- областа Pļaviņu,  
- областа Preiļu,  
- областа Priekules,  
- областа Priekuļu,  
- областа Raunas, 
- градот - република Daugavpils, 
- градот -република Jelgava, 
- градот -република Jēkabpils,  
- градот -република Jūrmala,  
- градот -република Rēzekne,  
- градот -република Valmiera,  
- областа Rēzeknes,  
- областа Riebiņu,  
- областа Rojas,  
- областа Ropaņu,  
- областа Rugāju,  
- областа Rundāles,  
- областа Rūjienas,  
- областа Salacgrīvas,  
- областа Salas,  
- областа Salaspils,  
- во областа Saldus,  
- областа Saulkrastu,  
- областа Sējas,  
- областа Siguldas,  
- областа Skrīveru,  
- областа Skrundas,  
- областа Smiltenes, 
- дел од областа Stopiņu која се наоѓа источно од 

патот  V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата 
Dauguļupes ielas и Dauguļupītes,  

- областа Strenču,  
- областа Talsu,  
- областа Tērvetes,  
- областа Tukuma,  
- областа Vaiņodes,  
- областа Valkas,  
- областа Varakļānu,  
- областа Vārkavas,  
- областа Vecpiebalgas,  
- областа Vecumnieku,  
- во областа Ventspils, општините  Ances, Tārgales, 

Popes, Vārves, Uņavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, 
Usmas и Zlēku, градот Piltenes, 



 Стр. 10 - Бр. 56                                                                                            4 март 2020 
 

- областа Viesītes, 
- областа Viļakas,  
- областа Viļānu,  
- областа Zilupes. 
 
6. Литванија 
Следните области во Литванија:  
- административен дел на градот Alytaus, 
- во регионот Alytaus, административните области: 

Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, 
Pivańiūnų, Punios, Raitininkų, 

- регионот Anykńčių, 
- регионот Akmenės, 
- административен дел на градот Birņų, 
- регионот Birņų,  
- општината Druskininkų, 
- општината Elektrėnų, 
- регионот Ignalinos, 
- регионот Jonavos,  
- регионот Jonińkio,  
- регионот Jurbarko, 
- регионот Kaińiadorių,  
- општината Kalvarijos, 
- административен дел на градот Kauno, 
- во регионот Kauno: административните области 

Domeikavos, Garliavos,   Garliavos   apylinkių, 
Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, 
Samylų, Taurakiemio, Vandņiogalos и Vilkijos, админис-
тративната област Babtų источно од патот A1, дел од 
административната област Uņliedņių источно од патот 
A1,  и дел од населеното место Vilkijos западно од па-
тот со бр. 1907, 

- регионот Kelmės,  
- регионот Kėdainių,  
- регионот Kupińkio,  
- регионот Lazdijų, 
- во регионот Marijampolės административните об-

ласти: Degučių, Marijampolės,  Mokolų, Liudvinavo и 
Narto,  

- регионот Maņeikių, 
- регионот Molėtų, 
- општината Pagėgių,  
- регионот Pakruojo, 
- регионот Panevėņio, 
- административен дел на градот Panevėņio, 
- регионот Pasvalio, 
- регионот Radvilińkio, 
- општината Rietavo, 
- во регионот Prienų административните области:  

Staklińkių и Veiverių, 
- во регионот Plungės административните области:  

Babrungo, Alsėdņių, Ņlibinų, Stalgėnų, Paukńtakių, 
Platelių и Ņemaičių Kalvarijos, 

- регионот Raseinių, 
- регионот Rokińkio, 
- во регионот Skuodo административните области: 

Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų и Ńačių, 
- во регионот Ńakių,  
- регионот Ńalčininkų, 
- административен дел на градот Ńiaulių,  
- регионот Ńiaulių,  
- регионот Ńilutės,  
- регионот Ńirvintų, 
- регионот Ńilalės, 
- регионот Ńvenčionių, 
- регионот Tauragės, 
- во регионот Telńių, 
- регионот Trakų,  
- регионот Ukmergės,  
- регионот Utenos, 
- регионот Varėnos,  
- административен дел на градот Vilniaus,   

- регионот Vilniaus,  
- во регионот Vilkavińkio административните об-

ласти: Bartninkų, Graņińkių, Keturvalakių, Kybartų, 
Klausučių, Pajevonio, Ńeimenos, градот Vilkavińkio, 
Virbalio, Vińtyčio, 

- општинатаVisagino, 
- регионот Zarasų.  
 
7. Полска  
Следните области во Полска:   
 
Во регионот  Warmińsko-mazurski:  
- општините Kalinowo, Prostki и руралната општина 

Ełk во областа ełcki,  
- општините Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, 

Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko во областа 
elbląski, 

- општинскиот округ Elbląg,  
- областа gołdapski, 
- општината Wieliczki во областа olecki, 
- областа piski, 
- општините Górowo Iławeckie со градот Górowo 

Iławeckie во областа  bartoszycki, 
- општините Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, 

Stawiguda, Świątki, Olsztynek и градот Olsztyn како и 
дел од општината Barczewo која се наоѓа јужно од ли-
нијата назначена со железничката линија во областа 
olsztyński, 

- општината Miłakowo, дел од општината Małdyty која 
се наоѓа југозападно од железничката линија што се про-
тега од Olsztyn до Elbląg и дел од општината Morąg која 
се наоѓа на југ од железничката линијата што се протега 
од Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki, 

- дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од же-
лезничката линијата што се протега од Giżycko и 
Kętrzyn во областа giżycki,  

- општината Braniewo и градот Braniewo, Frombork, 
Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia и дел од општината 
Wilczęta која се наоѓа на север од линијата назначена 
со патот бр. 509  во областа braniewski, 

- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која 
се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува 
Giżycko и Kętrzyn, што се протега до  границата со гра-
дот Kętrzyn, западно од линијата назначена со патот бр. 
591 која се движи од градот Kętrzyn до северната гра-
ница на општината и на запад и југ од западната и јуж-
ната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и дел од 
општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата наз-
начена со патот кој се протега од источната граница, 
поврзувајќи ги градовите Krelikiejmy и Sątoczno и ис-
точно од линијата означена со патот кој ги поврзува 
Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата со 
патот бр. 590 во градот Glitajny, потоа источно од па-
тот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од лини-
јата обележана со патот бр. 592, кој се протега од за-
падната граница на општината до пресекот со патот бр. 
590 во областа kętrzyński,  

- општината Lubomino и Orneta во областа 
lidzbarski, 

- општината Nidzica во областа nidzicki, 
- општините Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno, 

градот Szczytno и Świętajno во областа szczycieński, 
- областа mrągowski, 
- општината Zalewo во областа iławski, 
 
Во регионот Podlaski:  
- општините Rudka, Brańsk со градот Brańsk, и дел 

од општината Boćki кој се наоѓа западно од линијата 
назначена од патот бр. 19 во областа bielski, 

- регионот grajewski,  
- регионот moniecki,  
- регионот sejneński,  
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- општините Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły и 
Wizna во областа łomżyński,  

- областа Łomża, 
- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, 

Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот Siemiatycze во об-
ласта siemiatycki, 

- општините Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, 
Hajnówka со градот Hajnówka и дел од општината 
Dubicze Cerkiewne кој се наоѓа на североисточно од ли-
нијата назначена од патот бр.  1654B во областа 
hajnowski, 

- gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, 
Nowe Piekuty и Sokoły во областа wysokomazowiecki,   

- областа kolneński со градот Kolno,  
- општините Czarna  Białostocka,  Dobrzyniewo  

Duże,  Gródek,  Michałowo,  Supraśl,  Tykocin,  
Wasilków,  Zabłudów, Zawady, Choroszcz и дел од оп-
штината Poświętne кој се наоѓа западно од линијата 
назначена од патот бр. 681 во областа białostocki, 

- регионот suwalski,  
- месна област Suwałki,  
- регион augustowski,  
- регион sokólski,  
- општина Białystok, 
 
Во регионот Mazowiecki:  
- областа siedlecki,  
- градот - општина Siedlce,  
- општините  Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki 

и руралната општина Sokołów Podlaski во областа 
sokołowski, 

- регион węgrowski, 
- регион łosicki,  
- општините Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-

Ośrodek и дел од општината Glinojeck која се наоѓа на 
западниот дел од линијата назначена со патот бр. 7 во 
областа ciechanowski, 

- областа sochaczewski, 
- областа zwoleński, 
- општините Garbatka – Letnisko, Gniewoszów и 

Sieciechów во областа kozienicki, 
- областа lipski, 
- општините Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko и 

Pionki со градот Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, 
Zakrzew и дел од општината Wolanów кој се наоѓа се-
верно од линијата назначена со патот бр. 12 и дел од 
општината Iłża кој се наоѓа источно од линијата назна-
чена со патот бр. 9 во областа radomski, 

- општините Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, 
Słubice, Wyszogród и Mała Wieś во областа płocki, 

- областа nowodworski, 
- областа płoński,  
- општините  Pokrzywnica, Świercze и дел од општи-

ната  Winnica кој се наоѓа западно од линијата назначе-
на од патот што ги поврзува градовите Bielany, Winnica 
и Pokrzywnica во областа pułtuskim, 

- областа wołomiński,  
- дел од општината Somianka која се наоѓа на југ од 

линијата назначена со патот бр. 62  во областа 
wyszkowski,  

- општините Borowie, Garwolin со градот Garwolin, 
Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, 
Żelechów, дел од  општината Wilga  северно од линија-
та определена од реката Wilga што се протега од источ-
ната граница на општината до устието на реката Wisły 
во областа garwoliński,  

- општината Boguty – Pianki во обалста ostrowski, 
- општините Stupsk, Wiśniewo и дел од општината 

Strzegowo која се наоѓа западно од линијата назначена 
со патот бр. 7 во областа mławski, 

- регионот otwocki,  
- регионот warszawski zachodni,  

- регионот legionowski,  
- регионот piaseczyński,  
- регионот pruszkowski,  
- регионот grójecki, 
- регионот grodziski, 
- регионот żyrardowski, 
- општините Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara 

Błotnica, Wyśmierzyce во областа białobrzeski, 
- областа przysuski, 
- градот - општина Warszawa, 
 
Во регионот Lubelski:  
- областа bialski,  
- областа Biała Podlaska,  
- општините Aleksandrów, Biłgoraj со градот 

Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, 
Potok Górny и Tarnogród, дел од општината Frampol кој 
се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 74, 
дел од општината Goraj сместена западно од линијата 
обележана со патот бр. 835, дел од општината Tereszpol 
кој се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 
858, дел од општината  Turobin кој се наоѓа западно од 
линијата означена со патот бр. 835 во областа 
biłgorajski, 

- областа janowski, 
- областа puławski, 
- областа rycki,  
- општините Krzywda, Stoczek Łukowski со градот 

Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, 
дел од руралната општина Łuków и  градот Łuków во 
областа łukowski,  

- општините Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów 
Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica 
Duża, Konopnica, Wojciechów и Zakrzew во областа 
lubelski, 

- општините Rybczewice и Piaski во областа 
świdnicki, 

- општината Fajsławice, дел од општината  
Żółkiewka кој се наоѓа северно од линијата означена со 
патот бр. 842 и дел од општината Łopiennik Górny кој 
се наоѓа на запад  од линијата означена со патот бр. 17 
во областа krasnostawski, 

- областа hrubieszowski, 
- општините Krynice, Rachanie, Tarnawatka, 

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce и Ulhówek во областа 
tomaszowski, 

- општините Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, 
Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, 
Żmudź во областа chełmski, 

- месна област Chełm,   
- општината Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-

Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, дел од 
општината Zwierzyniec која се наоѓа на југоисток од 
линијата назначена со патот бр. 858 и дел од општина-
та Skierbieszów која се наоѓа на исток од линијата наз-
начена со патот бр. 843 во областа zamojski, 

- месна област Zamość,  
- областа kraśnicki, 
- областа opolski, 
- општините Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, 

Sosnowica во областа parczewski, 
- општините Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, 

Wyryki, руралната општина Włodawa и дел од општи-
ната Hańsk кој се наоѓа јужно од линијата назначена со 
патот бр. 819 во областа włodawski, 

- опшината Kąkolewnica, Komarówka Podlaska и 
Ulan Majorat во областа radzyński, 

 
Во регионот Podkarpacki:  
- областа stalowowolski, 
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- општината Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, 
Stary Dzików и Lubaczów со градот Lubaczów во облас-
та lubaczowski,  

- општината Adamówka во областа przeworski,  
- дел од општината Wiązownica кој се наоѓа северно 

од линијата назначена со патот бр. 867 во областа 
jarosławski, 

- општината Kamień, дел од општината Sokołów 
Małopolski кој се наоѓа северно од линијата назначена 
со патот бр. 875 во областа rzeszowski, 

- областа leżajski, 
- областа niżański, 
 
Во регионот Pomorski: 
- општините Dzierzgoń и Stary Dzierzgoń во областа 

sztumski, 
- општината Stare Pole во областа malborski,   
- дел од општината Nowy Dwór Gdański кој се наоѓа 

источно од линијата назначена со патот бр. 55 кој се 
протега од јужната граница на општината до вкрстува-
њето со патот бр. 7, потоа низ патот бр. 7 и S7  и низ 
патот бр. 502 кој се протега од вкрстувањето со патот 
бр. S7 до северната граница на општините во областа 
nowodworski, 

 
Во регионот Świętokrzyski: 
- општината Tarłów  и дел од општината Ożarów  

која се наоѓа на север од линијата назначена со патот 
бр. 74 во областа opatowski. 

 
Во регионот Lubuski: 
- општината Sława во областа wschowski, 
- општините Bobrowice и Dąbie во областа 

krośnieński, 
- областа nowosolski, 
- областа zielonogórski, 
- месната област Zielona Góra, 
- областа żarski, 
- областа żagański, 
- општината Skąpe, дел од општината Zbąszynek кој 

се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката 
пруга,  дел од општината Szczaniec кој се наоѓа јужно 
од линијата назначена со железничката пруга, дел од 
општината Świebodzin кој се наоѓа јужно од линијата 
назначена со железничката пруга во областа 
świebodziński, 

 
Во регионот Dolnośląski: 
- општините Kotla, Żukowice, дел од руралната оп-

штина Głogów кој се наоѓа на север од линијата назна-
чена со патот бр. 12, дел од градот Głogów кој се наоѓа 
на север од линијата назначена со патот бр. 12 во об-
ласта głogowski, 

- општината Gaworzyce во областа polkowicki, 
 
Во регионот Welkopolski: 
- областа wolsztyński, 
- општините Rakoniewice и Wielichowo во областа 

grodziski,  
- општината Wijewo во областа leszczyński, 
 
Во регионот Łódzki:   
- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne во областа 

opoczyński. 
 
8. Словачка  
Следните области во Словачка:   
- во регионот Końice – okolie, општините of  Belza, 

Bidovce, Blaņice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďońík, 
Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska,  Kalńa, Kechnec, Kokńov- 
Bakńa, Końická Polianka, Końický Klečenov, Milhosť,  
Niņná Hutka, Niņná Mysľa, Niņný Čaj, Niņný Olčvár, 

Nový Salań, Olńovany, Rákoń, Ruskov, Seňa, Skároń, 
Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové 
Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyńná 
Hutka, Vyńná Myńľa, Vyńný Čaj, Vyńný Olčvár, Zdoba 
and Ņdaňa,   

- регион Trebisov, 
- во регионот Michalovce, општините кои не се на-

ведени во Дел 1 од овој Прилог. 
 
9. Романија 
Следните области во Романија:   
- регионот Bistriţa-Năsăud. 

 
Дел 3 

 
1. Бугарија 
Следните области во Бугарија:  
Регионот Blagoevgrad, 
Регионот Dobrich, 
Регионот Gabrovo, 
Регионот Kardzhali, 
Регионот Lovech, 
Регионот Montana, 
Регионот Pleven, 
Регионот Razgrad,  
Регионот Ruse, 
Регионот Shumen, 
Регионот Silistra, 
Регионот Sliven,  
Регионот Sofia city, 
Регионот Sofia Province, 
Регионот Targovishte, 
Регионот Vidin,  
Регионот Varna, 
Регионот Veliko Tarnovo, 
Регионот Vratza, 
Во регионот Burgas: 
- општината Burgas, 
- општината Kameno, 
- општината Malko Tarnovo, 
- општината Primorsko, 
- општината Sozopol, 
- општината Sredets, 
- општината Tsarevo.  
- општината Sungurlare, 
- општината Ruen, 
- општината Aytos.  
 
2. Литванија 
Следните области во Литванија:  
- во регионот Alytaus, административните области: 

Simno, Krokialaukio и Miroslavo,  
- општината Birńtono,  
- во регионот Kauno административните области: 

Akademijos, Alńėnų, Batniavos, Čekińkės, Eņerėlio, 
Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų и 
Zapyńkio, дел од административната област Babtų која 
се наоѓа на запад од патот А1, дел од административна-
та област Uņliedņių и дел од населбата Vilkijos кој се 
наоѓа на исток од патот со бр. 1907, 

- општината Kazlų Rudos,  
- во општината Marijampolės, административните 

области: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos и  Ńunskų, 
- во регионот Prienų, административните области: 

Ańmintos, Balbierińkio, Ińlauņo, Jiezno, Naujosios Ūtos, 
Pakuonio, Prienų и Ńilavotos, 

- во регионот Vilkavińkio, административните об-
ласти Giņų и Pilvińkių.  
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3. Полска  
Следните области во Полска:   
 
Во регионот Warmińsko-mazurski:  
- општините Bisztynek, Sępopol и Bartoszyce со гра-

дот Bartoszyce во областа bartoszycki, 
- општините Kiwity и Lidzbark Warmiński со градот 

Lidzbark Warmiński во областа lidzbarski,  
- општините  Srokowo, Barciany и дел од општината 

Kętrzyn кој се наоѓа северно од железничката линија 
која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn до границата со 
Kętrzyn и источно од линијата назначена со патот бр. 
591 кој се протега од градот Kętrzyn до северната гра-
ница на општината и дел од општината Korsze која се 
наоѓа северно од линијата назначена со патот што се 
протега од источната граница и ги поврзува селата 
Krelikiejmy и Sątoczno и западно од линијата назначена 
со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka продол-
жувајќи до пресекот со патот бр. 590 во Glitajny, потоа 
западно од патот бр. 590 до пресекот со патот бр. 592 и 
северно од линијата назначена со патот бр. 592 што се 
протега од западната граница на општината до крстос-
ницата со патот бр. 590 во областа  kętrzyński, 

- општината Stare Juchy во областа ełcki, 
- дел од општината Wilczęta кој се наоѓа јужно од 

линијата назначена со патот бр.  509 во областа 
braniewski, 

- дел од општината Morąg кој се наоѓа северно од 
железничката линија која се протега од Olsztyn до 
Elbląg, дел од општината Małdyty кој се наоѓа северо-
источно од железничката линија која се протега од 
Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki,  

- општините Godkowo и Pasłęk во областа elbląski, 
- општините Kowale Oleckie, Olecko и Świętajno во 

областа olecki, 
- регионот węgorzewski, 
- општините Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko со 

градот Giżycko и дел од општината Ryn кој се наоѓа на 
север од железничката линија која ги поврзува градо-
вите Giżycko и Kętrzyn во обалста giżycki, 

- општините Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto 
и дел од општината Barczewo кој се наоѓа северно од 
железничката линија  во областа olsztyński,  

 
Во регионот Podlaski:   
- општините Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski со градот 

Bielsk Podlaski и дел од општината Boćki кој се наоѓа 
на источно од линијата назначена со патот бр. 19 во об-
ласта bielski, 

- општините Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, 
Turośń Kościelna, дел од општината Poświętne кој се на-
оѓа источно од линијата назначена со патот бр. 681 во 
областа białostocki, 

- општините Kleszczele, Czeremcha и дел од општи-
ната Dubicze Cerkiewne кој се наоѓа југоисточно од ли-
нијата назначена со патот со бр.  1654B во областа 
hajnowski, 

- општините Perlejewo, Drohiczyn и Milejczyce во 
областа siemiatycki, 

- општината  Ciechanowiec во областа 
wysokomazowiecki, 

 
Во регионот Mazowiecki:   
- општината Łaskarzew со градот Łaskarzew, 

Maciejowice, Sobolew и дел од општината Wilga кој се 
наоѓа јужно од линијата назначена со реката  Wilga 
што се протега од источната граница на општината до 
устието на реката Wisły во областа e garwoliński, 

- регионот miński, 
- општините Jabłonna Lacka, Sabnie и Sterdyń во об-

ласта sokołowski, 
- општините Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów со 

градот Ciechanów и дел од општината Glinojeck кој се 
наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 7 во  
областа ciechanowski, 

- дел од општината Strzegowo кој се наоѓа источно 
од линијата назначена од патот бр. 7 во областа  
powiecie mławski, 

- општината Nur во областа ostrowski,  
- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew, 

Głowaczów, Kozienice во  областа kozienicki, 
- општината Stromiec во  областа białobrzeski, 
 
Во регионот Lubelski: 
- општините Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, 

Susiec, Tomaszów Lubelski и градот Tomaszów Lubelski 
во областа tomaszowski, 

- општините Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec 
Fabryczny со градот Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze во 
областа chełmski, 

- општините Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, 
Krasnystaw со градот Krasnystaw, Siennica Różana и дел 
од општината Łopiennik Górny кој се наоѓа источно од 
линијата назначена со патот бр. 17, дел од општината 
Żółkiewka кој се наоѓа јужно од линијата назначена со 
патот бр. 842 во областа krasnostawski,  

- општините Stary Zamość, Radecznica, 
Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, дел од општината 
Skierbieszów кој се наоѓа на запад од линијата назначе-
на со патот бр. 843 во областа zamojski, дел од општи-
ната Zwierzyniec кој се наоѓа на северо-запад од лини-
јата назначена со патот бр. 858 во областа zamojski, 

- дел од општината Frampol кој се наоѓа на север од 
линијата назначена со патот бр. 74, дел од општината 
Goraj кој се наоѓа на исток од линијата назначена со 
патот бр. 835, дел од општината Tereszpol кој се наоѓа 
северно од линијата назначена со патот бр. 858, дел од 
општината Turobin кој се наоѓа источно од линијата 
назначена со патот бр. 835 во областа biłgorajski, 

- општината Urszulin и дел од општината Hańsk кој 
се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 
819 во областа włodawski, 

- регионот łęczyński,  
- општината Trawniki во областа świdnicki,  
- општините Adamów, Serokomla, Wojcieszków во 

областа łukowski, 
- општините Milanów, Parczew, Siemień во областа 

parczewski, 
- општините Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski со 

градот Radzyń Podlaski, Wohyń во областа radzyński, 
- регионот lubartowski,  
- општините Głusk, Jastków, Niemce и Wólka во об-

ласта lubelski, 
- општината Mełgiew и градот Świdnik во областа 

świdnicki, 
- округот Lublin, 
 
Во регионот Podkarpacki:  
- општината Narol во областа lubaczowski. 
 
4. Романија 
Следните области во Романија:   
- градската околината на București,  
- регионот Constanța,   
- регионот Satu Mare,  
- регионот Tulcea,  
- регионот Bacău,  
- регионот Bihor,  
- регионот Brăila,  
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- регионот Buzău,  
- регионот Călărași,  
- регионот Dâmbovița,  
- регионот Galați,  
- регионот Giurgiu,   
- регионот Ialomița,  
- регионот Ilfov,  
- регионот Prahova,  
- регионот Sălaj,  
- регионот Vaslui,  
- регионот Vrancea,  
- регионот Teleorman,   
- Регионот Mehedinți, 
- Регионот Gorj,  
- Регионот Arges,  
- Регионот Olt,  
- регионот Dolj,  
- регионот Arad,  
- регионот Timiș,  
- регионот Covasna,  
- регионот Brașov,  
- регионот Botoșani, 
- регионот Vâlcea,  
- регионот Iași, 
- регионот Hunedoara, 
- регионот Alba, 
- регионот Sibiu, 
- регионот Caraș-Severin, 
- регионот Neamţ, 
- регионот Harghita,  
- регионот Mureș, 
- регионот Cluj, 
- регионот Maramureş. 
 

Дел 4 
 
1. Италија  
Следните области во Италија: 
Сите области на Сардинија. 

___________ 
977. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА  

 
Член 1 

Во  Решението  за забрана на увоз на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло заради заштита од внесување на вирусот на висо-
ко патогена авијарна инфлуенца во Република Северна 
Македонија по потекло од Република Полска (“Служ-
бен весник  на  Република  Северна Македонија”  бр.  
16/20, 21/20 и 50/20),  во  членот  1  став  (1)  по  алине-
јата 1 се додаваат шест нови алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кои 
гласат: 

“-Кедзиерзинско-Козиелски/Kedzierzynsko-Kozielski, 
- Сиерацки/Sieradzki, 
- Гливицки/Gliwicki, 
- Лодски Всходни/ Lodzki Wschodni, 
- Ловицки/Lowicki, 
- Подебицки/Poddebicki,“. 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
        Бр. 02-310/5 Агенција за храна и ветеринарство 

27 февруари 2020 година Директор, 
Скопје Зоран Атанасов, с.р. 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

978. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 44, став (2) од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 2 март 2020 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, промет и услуги 

ВАРАДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с. Кру-
пиште, Карбинци му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ 
НИКОЛА И ДРУГИ”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за издавање на привреме-
на лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија УП1 бр.12-125/19 од 22 
ноември 2019 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 245/19). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-13/20  

2 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги ВАРА-

ДИ Никола и други ДОО увоз-извоз с.Крупиште, Кар-
бинци, со седиште во Населено место без уличен сис-
тем бр.55  Крупиште, Карбинци, Република Северна 
Македонија 
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2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата: 2 март 2020 
година 

 
4. Датум на важење на лиценцата: 2 март 2055 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-397-2020 
 
6. Единствен матичен број:  4270347 
 
7. Единствен даночен број:  4029991106378 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценца, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија ќе ја врши во фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И 
ДРУГИ” со локација на кровна конструкција на објект 
на КП 1288/1 и 1288/2 КО Крупиште, општина Кар-
бинци. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, како и согласно правилниците и другите 
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 
комисија за енергетика врз основа на Законот за енер-
гетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

 
12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 
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14. Менување, продолжување, пренос, престану-
вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ВАРАДИ НИКОЛА И 
ДРУГИ”, со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИ”, 

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 449,79 kW, 

в) општи податоци:  
- година на почеток на градба: 2019 година 
- година на завршеток на градба: 2019 година 
- година на почеток на работа: 2020 година  
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
г) податоци за опрема:  
- број на фотонапонски панели: 1363 
- тип на фотонапонски панели: монокристален си-

лициум  
- производител на фотонапонски панели: JAM60S10 

320-340/PR 
- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 330 WP 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- Delta RPI M50A 52 kW - 2 парчиња 70.000Wp 
- Delta M88H 66kVA - 5 парчиња 90.000Wp  
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.410 

kWh/m2 
е) очекувано производство на електрична енергија: 

551.548 kWh 
___________ 

979. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 2 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија на го-

лемо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-15/20  

2 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог: 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на големо и 

мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со се-
диште на ул. Скоевска бр. 1 Штип, Република Северна 
Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 2 март 2020 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 2 март 2055 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-414-2020 
 
6. Единствен матичен број: 4474791 
 
7. Единствен даночен број: 4029992108366 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СО-
ЛАР” со локација на кровна површина на објект на КП 
бр. 209/4 и 209/5, КО Штип 1, општина Штип. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 
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- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија.  

12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

16. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “СТЕЛ ИМПЕКС СО-
ЛАР”, со следните технички карактеристики: 

 
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР”, 
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 148,885 kW, 
в) општи податоци:  
- година на почеток на градба: 2019 година 
- година на завршеток на градба: 2019 година 
- година на почеток на работа: 2020 година  
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
г) податоци за опрема:  
- број на фотонапонски панели: 235+177 
- тип на фотонапонски панели: монокристален си-

лициум  
- производител на фотонапонски панели:  
- JAM72S10 385-405/PR - 385 Wp  
- JAM72S10 330-405/PR - 330 Wp 
- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 385 Wp / 330 Wp 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- Delta RPI M50A 50 kW - 3 парчиња  
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.720 

kWh/m2 
е) очекувано производство на електрична енергија: 

196.000 kWh 
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од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 2 март 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за про-

мет со нафта и нафтени деривати Скопје му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-17/20  

2 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог: 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со 

нафта и нафтени деривати Скопје, со седиште на ул. 
Св. Кирил и Методиј бр. 4 Скопје-Центар, Република 
Северна Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 2 март 2020 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 2 март 2055 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-415-2020 
 
6. Единствен матичен број: 4057643 
 
7. Единствен даночен број: 4030954258093 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 
1” со локација на настрешница на КП бр. 2863/2, 
2864/3, 2866/2, 3312/3, 3312/4, 3313/2, 3314/2, 3317/2, 
3318/2, 3319/2, 3320/4 и 3706/4 КО Богородица, општи-
на Гевгелија. 

9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 
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- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

 
12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “МАКПЕТРОЛ СОЛАР 
1”, со следните технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1”, 

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 79,38 kW, 

в) општи податоци:  
- година на почеток на градба: 2019 година 
- година на завршеток на градба: 2019 година 
- година на почеток на работа: 2020 година  
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
г) податоци за опрема:  
- број на фотонапонски панели: 252 
- тип на фотонапонски панели: монокристален си-

лициум  
- производител на фотонапонски панели: LONGI 

SOLAR – LR6-60PE-315M – 315 Wp 
- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 315 Wp  
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- REFUsol 40K-840PO40.010 - 2 парчиња по 40kW   
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.510 

kWh/m2 
е) очекувано производство на електрична енергија: 

115.101 kWh 
__________ 

981. 
Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 

241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 
10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 2 март 2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН  

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Со ова решение важноста на Решението за стек-

нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија УП1 бр.08 - 184/13 („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.124/13, 50/15, 
167/15, 67/16, 74/17, 150/17 и 73/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.188/19), на 
Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ 
Скопје, се продолжува до 7 март 2020 година согласно 
Известување од Министерството за економија бр. 12 - 
1478/1 од 19.2.2020 година во кое е наведено дека ро-
кот за започнување со комерцијална работа на објектот 
е продолжен. 

2. Ова решение да се достави  до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, Операторот на 
пазарот на електрична енергија и Операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во„ Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-184/13  

2 март 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 56                                                                                            4 март 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                               contact@slvesnik.com.mk 
 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

