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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2329.
Врз основа на член 62 став (5) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование
и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈАТА,
ПРОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРИСТИГНАТИТЕ АПЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-МЕНТОР И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-СОВЕТНИК, БОДИРАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, РАНГ ЛИСТАТА, КАКО И НАЧИНОТ
НА РАБОТЕЊЕТО НА КОМИСИJАТА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на формирање на комисијата, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на стручните соработници за стекнување на звањето стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник, бодирањето на
кандидатите, ранг листата, како и начинот на работењето на комисијата.
II. НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈАТА
Член 2
Комисијата за проверка на исполнетоста на професионалните стандарди за звањата стручен соработникментор и стручен соработник-советник (во натамошниот текст: комисијата) се формира најдоцна 15 дена од
денот на завршување на јавниот повик за добивање на
звање стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник (во натамошниот текст: јавниот повик),
што се објавува во месец јуни на интернет страната на
Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството) и трае еден месец, по
претходно доставени предлози за членови од соодветните факултети, од репрезентативниот синдикат за образование, од Заедницата на единиците на локалната
самоуправа, од Министерството и од Бирото за развој
на образованието (во натамошниот текст: Бирото).
III.ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИСТИГНАТИТЕ
АПЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 3
Комисијата, за пријавените кандидати на јавниот
повик, врши проценка дали кандидатите ги исполнуваат условите за стекнување на звањето стручен соработник-ментор или стручен соработник-советник, преку
проверка на образецот со документите и доказите прикачени на електронската апликација на интернет страната на Министерството.

Член 4
Кандидатот кој не ги исполнува условите за напредување во звање стручен соработник-ментор и стручен
соработник-советник, се известува дека не учествува
во понатамошната постапка.
Ако кандидатот не прикачил комплетни документи
и докази на електронската апликација на интернет
страната на Министерството и по барањето да ја комплетира документацијата истото не го направи, не
учествува во понатамошната постапка.
Кандидатите од ставовите 1 и 2 на овој член, се известуваат преку увид во електронската апликација на
интернет страната на Министерството.
Член 5
Од страна на комисијата, најдоцна до 1 октомври,
се поднесува барање до Бирото, за доставување на
оценка за исполнетоста на стандардите за стручен соработник-ментор или стручен соработник-советник, како и барање до училиштето во кое работи кандидатот
за доставување мислење за исполнетоста на стандардите за стручен соработник-ментор или стручен соработник-советник, освен за кандидатите од член 7 став 2 од
овој правилник.
Од страна на Бирото, најдоцна до последниот работен ден од месец април во наредната година до комисијата се доставува оценка за исполнетоста на стандардите од став 1 на овој член, за секој кандидат.
Од страна на училиштето во кое работи кандидатот,
најдоцна до последниот работен ден од месец април во
наредната година, до комисијата се доставува мислење
за исполнетоста на стандардите од став 1 на овој член,
за секој кандидат. Училиштето дава мислење врз основа на податоците со кои располага тимот за професионален развој во училиштето, мислењето на наставниците, мислењето на родителите и мислењето на учениците.
Од страна на Бирото, оценката за исполнетоста на
професионалните стандарди за стручен соработникментор или стручен соработник-советник, односно од
страна на училиштето мислењето за исполнетоста на
стандардите за стручен соработник-ментор или стручен соработник – советник, се прикачуваат на електронската апликација на интернет страната на Министерството.
III. БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Член 6
Од страна на комисијата се врши бодирање врз основа на доказите од електронската апликација на интернет страната на Министерството, оценката за исполнетоста на стандардите за стручен соработник-ментор
или стручен соработник-советник од Бирото и мислењето од училиштето за исполнетоста на стандардите за
стручен соработник-ментор или стручен соработник советник.
Член 7
Бодирањето на кандидатите се врши согласно Листата на бодови за обуки, научно-стручни конференции,
конгреси, симпозиуми, авторство, учество во активнос-
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ти за подобрување на воспитно-образовната работа и
награди и признанија (во натамошниот текст: Листата
на бодови), која е дадена во Прилог бр. 1 и е составен
дел на овој правилник.
За кандидатите кои имаат добиено помалку од 45
бода за стручен соработник -ментор, од кои не помалку
од 20 бода за обуки, односно 60 бода за стручен соработник -советник, од кои не помалку од 25 бода за
обуки, согласно Листата на бодови, комисијата не доставува барање до Бирото за давање на оценка за исполнетоста на професионалните стандарди и до училиштето за давање мислење за исполнетоста на професионалните стандарди на стручниот соработник од основното,
односно средното училиште.
Кандидатите од став 2 на овој член, се известуваат
за нивните бодови преку увид во електронската апликација на интернет страната на Министерството.
Член 8
Комисијата, за секој кандидат ги собира бодовите
од оценката од Бирото,за исполнетоста на професионалните стандарди за стручен соработник-ментор, односно стручен соработник-советник, мислењето од
училиштето за исполнетоста на професионалните стандарди за стручен соработник-ментор, односно стручен
соработник-советник и бодовите од Листата на бодови.
Член 9
Најголемиот број на можни бодови од Листата на
бодови е 80 за звањето стручен соработник-ментор, односно 100 за звањето стручен соработник-советник.
Најголемиот број на можни бодови од оценката за
исполнетоста на професионалните стандарди е 80 за
звањето стручен соработник-ментор, односно 100 за
звањето стручен соработник-советник.
Најголемиот број на можни бодови од мислењето за
исполнетоста на професионалните стандарди на стручниот соработник од основното односно средното училиште е 20 за звањето стручен соработник-ментор, односно 25 за звањето стручен соработник-советник.
Најголемиот вкупен број на можни бодови од Листата на бодови, од оценката за исполнетоста на професионалните стандарди и од мислењето за исполнетоста
на професионалните стандарди на стручниот соработник од основното односно средното училиште за звањето стручен соработник-ментор е 180, односно за звањето стручен соработник-советник 225.
IV. РАНГ ЛИСТА
Член 10
По извршеното бодирање на кандидатите за стручен соработник-ментор, од страна на комисијата се изготвува список на кандидати по општина, општина во
градот Скопје, односно за градот Скопје, кои согласно
бодирањето од член 7 од овој правилник, освоиле: од
професионалниот развој најмалку 45 бода, од оценката
за исполнетоста на професионалните стандарди од Бирото најмалку 45 бода и од мислењето од училиштето
најмалку 11 бода.

По извршеното бодирање на кандидатите за стручен соработник-советник, од страна на Комисијата се
изготвува список на кандидати по општина, општина
во градот Скопје, односно за градот Скопје, кои согласно бодирањето од член 7 од овој правилник, освоиле:
од професионалниот развој на стручни соработници
најмалку 60 бода, од оценката за исполнетоста на професионалните стандарди од Бирото најмалку 60 бода и
од мислењето од училиштето најмалку 15 бода.
За кандидатите кои се на списоците од ставовите 1
и 2 на овој член, а се согласно бројот на стручни соработници кои може да се стекнат со звања стручен соработник-ментор или стручен соработник-советник утврден согласно член 59 став (4) од Законот за наставниците и стручни соработници во основните и средните училишта, се врши проверка на документите и доказите за професионален развој, кои кандидатите ги доставуваат до комисијата во оригинал или копија заверена на нотар, најдоцна 10 дена од денот на изготвувањето на списокот од став 1, односно став 2 на овој член.
По извршената проверка од став 3 на овој член, се
изготвува Ранг листа по општина, општина во градот
Скопје, односно за градот Скопје.
Образецот за Ранг листата од ставот 4 на овој член,
за стручен соработник-ментор е даден во Прилог бр.2,
а за стручен соработник е даден во Прилог бр.3, кои се
составен дел на овој правилник.
Член 11
Ранг листата од член 10 став 4 од овој правилник,
од страна на комисијата се доставува до Министерството.
V. НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА
Член 12
На секој член на комисијата му се доделува лозинка
со која истиот може да има увид во внесените документи во електронската апликација на интернет страната
на Министерството.
Член 13
Комисијата на првата седница од редот на членовите избира претседател.
Член 14
За секоја одржана седница на комисијата се води
записник.
Записникот содржи податоци за: време и место на
одржување на седницата, дневен ред, присутни и отсутни членови на комисијата, преглед на кандидати
кои се бодирани со број на бодови. Записникот се потпишува од сите присутни членови на седницата.
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од
1 јуни 2021 година.
Бр. 18-6814/1
14 јули 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
d-r Arbër Ademi, d.v.
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2330.
Врз основа на член 35 став (5) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование
и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИИТЕ
И НИВНИОТ БРОЈ, ПРОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРИСТИГНАТИТЕ АПЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО НАСТАВНИК-МЕНТОР И НАСТАВНИК-СОВЕТНИК, БОДИРАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, РАНГ
ЛИСТАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО
НА КОМИСИИТЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето
на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор
и наставник-советник, бодирањето на кандидатите,
ранг листата, како и начинот на работењето на комисиите.
II. НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИИТЕ
И НИВНИОТ БРОЈ
Член 2
Комисиите за проверка на исполнетоста на професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и
наставник-советник (во натамошниот текст: комисиите) се формираат најдоцна 15 дена од денот на завршување на јавниот повик за добивање на звање наставник-ментор и наставник-советник (во натамошниот
текст: јавниот повик), што се објавува во месец јуни на
интернет страната на Министерството за образование и
наука (во натамошниот текст: Министерството) и трае
еден месец, по претходно доставени предлози за членови од соодветните наставнички факултети, од репрезентативниот синдикат за образование, од Заедницата
на единиците на локалната самоуправа, од Министерството, од Бирото за развој на образованието (во натамошниот текст: Бирото), односно Центарот за стручно
образование и обука (во натамошниот текст: Центарот)
за наставниците по стручните предмети.
Бројот на комисиите е во зависност од бројот на
кандидатите кои конкурирале на јавниот повик и во зависност од јазикот и писмото на кој кандидатите ја реализираат наставата. Една комисија може да се формира
за проверка на исполнетоста на професионалните стандарди и бодирање на кандидатите за најмногу 150 кандидати за стекнување на звање наставник-ментор или
наставник-советник.
III.ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИСТИГНАТИТЕ
АПЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 3
Комисијата, за пријавените кандидати на јавниот
повик, врши проценка дали кандидатите ги исполнуваат условите за стекнување на звањето наставник-мен-

тор или наставник-советник, преку проверка на образецот со документите и доказите прикачени на електронската апликација на интернет страната на Министерството.
Член 4
Кандидатот кој не ги исполнува условите за напредување во звање наставник-ментор и наставник-советник, се известува дека не учествува во понатамошната
постапка.
Ако кандидатот не прикачил комплетни документи
и докази на електронската апликација на интернет
страната на Министерството и по барањето да ја комплетира документацијата истото не го направи, не
учествува во понатамошната постапка.
Кандидатите од ставовите 1 и 2 на овој член, се известуваат преку увид во електронската апликација на
интернет страната на Министерството.
Член 5
Од страна на комисијата, најдоцна до 1 октомври во
тековната година, се поднесува барање до Бирото, односно до Центарот за доставување на оценка за исполнетоста на стандардите за наставник-ментор или наставник-советник, како и барање до училиштето во кое
работи кандидатот за доставување мислење за исполнетоста на стандардите за наставник-ментор или наставник-советник освен за кандидатите од член 7 став 2
од овој правилник.
Од страна на Бирото, односно Центарот, најдоцна
до последниот работен ден од месец април во наредната година до Комисијата се доставува оценка за исполнетоста на стандардите од став 1 на овој член, за секој
кандидат.
Од страна на училиштето во кое работи кандидатот,
најдоцна до последниот работен ден од месец април во
наредната година, до комисијата се доставува мислење
за исполнетоста на стандардите од став 1 на овој член,
за секој кандидат. Училиштето дава мислење врз основа на податоците со кои располага тимот за професионален развој во училиштето, мислењето на наставниците, мислењето на родителите и мислењето на учениците.
Од страна на Бирото, односно Центарот, оценката
за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор или наставник-советник, односно од
страна на училиштето, мислењето за исполнетоста на
стандардите за наставник-ментор или наставник-советник, се прикачуваат на електронската апликација на
интернет страната на Министерството.
III. БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Член 6
Од страна на комисијата се врши бодирање врз основа на доказите од електронската апликација на интернет страната на Министерството, оценката за исполнетоста на стандардите за наставник-ментор или наставник-советник од Бирото, односно Центарот и мислењето од училиштето за исполнетоста на стандардите
за наставник-ментор или наставник-советник.
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Член 7
Бодирањето на кандидатите се врши согласно Листата на бодови за обуки, научно-стручни конференции,
конгреси, симпозиуми, авторство, учество во активности за подобрување на наставата и награди и признанија
(во натамошниот текст: Листата на бодови), која е дадена во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
За кандидатите кои имаат добиено помалку од 45
бода за наставник-ментор, од кои не помалку од 20 бода за обуки, односно 60 бода за наставник-советник, од
кои не помалку од 25 бода за обуки, согласно Листата
на бодови, комисијата не доставува барање до Бирото,
односно Центарот за давање на оценка за исполнетоста
на професионалните стандарди и до училиштето за давање мислење за исполнетоста на професионалните
стандарди на наставникот од основното, односно средното училиште.
Кандидатите од став 2 на овој член, се известуваат
за нивните бодови преку увид во електронската апликација на интернет страната на Министерството.
Член 8
Комисијата, за секој кандидат ги собира бодовите
од оценката од Бирото, односно Центарот за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор, односно наставник-советник, мислењето од училиштето за исполнетоста на професионалните стандарди за наставник-ментор, односно наставник-советник и
бодовите од Листата на бодови.
Член 9
Најголемиот број на можни бодови од Листата на
бодови е 80 за звањето наставник ментор, односно 100
за звањето наставник-советник.
Најголемиот број на можни бодови од оценката за
исполнетоста на професионалните стандарди е 80 за
звањето наставник-ментор, односно 100 за звањето
наставник-советник.
Најголемиот број на можни бодови од мислењето за
исполнетоста на професионалните стандарди на наставникот од основното односно средното училиште е
20 за звањето наставник-ментор, односно 25 за звањето
наставник-советник.
Најголемиот вкупен број на можни бодови од Листата на бодови, од оценката за исполнетоста на професионалните стандарди и од мислењето за исполнетоста
на професионалните стандарди на наставникот од основното, односно средното училиште за звањето наставник-ментор е 180, односно за звањето наставник-советник 225.
IV. РАНГ ЛИСТА
Член 10
По извршеното бодирање на кандидатите за наставник-ментор, од страна на комисијата се изготвува список на кандидати по општина, општина во градот
Скопје, односно за градот Скопје, кои согласно бодирањето од член 7 од овој правилник, освоиле: од професионалниот развој на наставници најмалку 45 бода, од

оценката за исполнетоста на професионалните стандарди од Бирото и Центарот најмалку 45 бода и од мислењето од училиштето најмалку 11 бода.
По извршеното бодирање на кандидатите за наставник-советник, од страна на комисијата се изготвува
список на кандидати по општина, општина во градот
Скопје, односно за градот Скопје кои согласно бодирањето од член 7 од овој правилник, освоиле: од професионалниот развој на наставници најмалку 60 бода, од
Оценката за исполнетоста на професионалните стандарди од Бирото и Центарот најмалку 60 бода и од
Мислењето од училиштето најмалку 15 бода.
За кандидатите кои се на списоците од ставовите 1
и 2 на овој член, а се согласно бројот на наставници
кои може да се стекнат со звања наставник-ментор или
наставник-советник за секоја општина, општина во
градот Скопје, односно град Скопје утврден согласно
член 32 став (4) од Законот за наставниците и стручни
соработници во основните и средните училишта, се
врши проверка на документите и доказите за професионален развој, кои кандидатите ги доставуваат до комисијата во оригинал или копија заверена на нотар,
најдоцна 10 дена од денот на изготвувањето на списокот од став 1, односно став 2 на овој член.
По извршената проверка од став 3 на овој член, се
изготвува Ранг листата по општина, општина во градот
Скопје, односно за градот Скопје.
Образецот за Ранг листата од ставот 4 на овој член,
за наставник-ментор е даден во Прилог бр.2, а за наставник-советник е даден во Прилог бр.3, кои се составен дел на овој правилник.
Член 11
Ранг листата од член 10 став 4 од овој правилник,
од страна на комисијата се доставува до Министерството.
V. НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА
Член 12
На секој член на комисијата му се доделува лозинка
со која истиот може да има увид во внесените документи во електронската апликација на интернет страната
на Министерството.
Член 13
Комисијата на првата седница од редот на членовите избира претседател.
Член 14
За секоја одржана седница на комисијата се води
записник.
Записникот содржи податоци за: време и место на
одржување на седницата, дневен ред, присутни и отсутни членови на комисијата, преглед на кандидати
кои се бодирани со бодови. Записникот се потпишува
од сите членови присутни на седницата.
Член 15
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од
1 јуни 2021 година.
Бр. 18-6817/1
14 јули 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
d-r Arbër Ademi, d.v.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2331.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.96/19) и член 51 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.06.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА
1. За претседател на Апелациониот суд Битола е избран:
- Петре Србиновски - судија на Апелациониот суд
Битола.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-1043/1
22 јуни 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2332.
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), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 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 СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 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 содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради 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, 197/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19,
153/19, 166/19, 175/19, 242/19, 19/20, 35/20, 56/20 и
129/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-271/5
13 јули 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
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 во Florenville,
- 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,
- 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,
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- 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, до нејзиното вкрстување
со la Rue Mersinhat à Florenville.
2. Естонија
Следните области во Естонија:
- Hiiu maakond.
3. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Во регионот Békés, следните единици за управување со дивеч: 950950, 950960, 950970, 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 и
956160,
- Во регионот Bács-Kiskun, следните единици за управување со дивеч: 600150, 600850, 601550, 601650,
601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250,
603750 и 603850,
- Будимпешта: единица 1, не е погодна за управување со дивеч,
- Во регионот Csongrád, следните единици за управување со дивеч: 800150, 800160, 800250, 802220,
802260, 802310 и 802450,
- Во регионот Fejér, следните единици за управување 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 Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици 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 единици за управување со дивеч: 250850, 250950, 251050,
251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750,
251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550,
252650 и 253550,
- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 553250, 553260, 553350, 553750, 553850
и 553910,
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- Во регионот Pest, следните единици за управување 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, 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,
4. Латвија
Следните области во Латвија:
- областа Pāvilostas,
- дел од териоријалната единица Stopiņu која се наоѓа 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.
5. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Klaipėdos, административните области: Agluonėnų, Priekulės, Veivirņėnų, Judrėnų,
Endriejavo и Vėņaičių,
- во регионот Kretingos, административните области: Darbėnų, Kretingos и Ņalgirio,
- во регионот Plungės, административната област
Nausodņio дел од патот 166 кон југоисток и административната област Kulių,
- 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 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.
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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 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 општина Jarosław во областа jarosławski,
- општината Przeworsk со градот Przeworsk, Gać
Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza и Zarzecze во областа przeworski,
- областа łańcucki,
- општината Trzebownisko, Głogów Małopolski и дел
од општината Sokołów Małopolski кој се наоѓа јужно од
линијата назначена со патот бр. 875 во областа
rzeszowski,
- општините Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska и
Raniżów во областа kolbuszowski,
- општините Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec
со градот Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów
Narodowy во областа mielecki,
Во регионот Świętokrzyski:
- областа opatowski,
- областа sandomierski,
- општините Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek,
Połaniec, Rytwiany и Staszów во областа staszowski,
- општината Skarżysko Kościelne во областа
skarżyski,
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- општината Wąchock, дел од општината Brody кој
се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 9 и
југо-западно од линијата назначена со: патот бр. 0618T
кој се протега од северната граница на општината до
раскрницата со местото Lipie, патот кој се протега од
местото Lipie до источната граница на општината и северно од патот со бр. 42 и дел од општината Mirzec која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр.
744 која се протега од јужната граница на општината
до местото Tychów Stary и понатаму преку патот бр.
0566T кој се протега од местото Tychów Stary во северо-источен правец до границата на општината во областа starachowicki,
- областа ostrowiecki,
- општините Gowarczów, Końskie и Stąporków во
областа konecki.
Во регионот Łódzki:
- општините Łyszkowice, Kocierzew Południowy,
Kiernozia, Chąśno, Nieborów и дел од руралната општина 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 руралната општина која се наоѓа источно од границата на
градот Łowicz и северно од границата на општината
Nieborów во областа łowicki,
- општините Biała Rawska, Cielądz, Rawa
Mazowiecka со градот Rawa Mazowiecka и Regnów во
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, градот Krynica Morska и
дел од општината Nowy Dwór Gdański кој се наоѓа
југо-западно од линијата назначена со патот бр. 55 кој
се протега од јужната граница на општината до вкрстувањето со патот бр. 7, потоа низ патот бр. 7 и S7, протегајќи се кон западната граница на општината 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.
Во регионот Lubuski:
- општините Maszewo и Gubin со градот Gubin во
областа krośnieński,
- општините Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel во областа międzyrzecki,
- општините Lubrza, Łagów, дел од општината
Zbąszynek кој се наоѓа северно од линијата назначена
со железничката пруга која се движи од Zbąszynia до
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Świebodzina, и дел кој се наоѓа северно од линијата
назначена со железничката пруга која се движи од градот Zbąszynek кон западната граница на општината до
вкрстувањето со патот бр. 1210F и потоа низ патот
1210F протегајќи се од вкрстувањето со железничката
пруга до западната граница на општината, дел од општината Szczaniec кој се наоѓа северно од линијата назначена со железничката пруга, дел од општината
Świebodzin кој се наоѓа северно 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 Chocianów, Przemków и дел од општината Przemków кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 12, во областа polkowicki,
- општините Jemielno, Niechlów и Góra во областа
górowski,
- општините Rudna и Lubin со градот Lubin во областа lubiński,
Во регионот Wielkopolski:
- општините Krzemieniewo, Rydzyna, дел од општината Święciechowa кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 12 во областа leszczyński,
- областа nowotomyski,
- општината Granowo, Grodzisk Wielkopolski и дел
од општината Kamieniec кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 308 во областа grodziski,
- општините Czempiń, градот Kościan, дел од руралната општината Kościan кој се наоѓа северо-западно од
линијата назначена со патот бр. 5 и источно од линијата назначена со каналот Obry, дел од општината
Krzywiń кој се наоѓа источно од линијата назначена со
каналот Obry, во областа kościański,
- месната област Poznań,
- општините Rokietnica, Suchy Las, Mosina, градот
Luboń, градот Puszczykowo, дел од општината
Komorniki кој се наоѓа источно од линијата назначена
со патот бр. 5, дел од општината Stęszew кој се наоѓа
југоисточно од линијата назначена со патот бр. 5 и патот бр. 32 и дел од општината Kórnik кој се наоѓа западно од линиите назначени со: патот бр. S11 што се
протега од северната граница на општината до раскрсницата со патот со бр. 434 и патот бр. 434 што се протега од раскрсницата до јужната граница на општината
во областа poznański,
- општините Pniewy, Szamotuły, дел од општината
Duszniki кој се наоѓа западно од линијата назначена со
патот бр. 306 што се протега од јужната граница на општината до раскрсницата со патот со бр. 92 и северно
од линијата назначена со патот бр. 92 што се протега
од источната граница на општината до раскрсницата со
патот со бр. 306, дел од општината Kaźmierz кој се наоѓа северно и западно од линиите назначени со: патот
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бр. 92 што се протега од западната граница на општината до раскрсницата со патот кој ги поврзува градовите Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (по улиците
Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) –
Chlewiska, движејќи кон источната граница на општината во областа szamotulski.
7. Словачка
Следните области во Словачка:
- регионот Vranov nad Topľou,
- регионот Humenné,
- регионот Snina,
- 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,
- регионот Gelnica, општините Uhorná, Smolník,
Smolnícka Huta, Mníńek nad Hnilcom, Prakovce,
Helcmanovce, Gelnica, Kojńov, Veľký Folkmár, Jaklovce,
Ņakarovce и Margecany,
- регионот Preńov, општините Klenov, Mikluńovce,
Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec,
Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany,
Drienov, Lemeńany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce,
Ńarińské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce,
Ņehňa, Tuhrina, Lúčina и Červenica,
- регионот Roņňava, општините Ardovo, Bohúňovo,
Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava,
Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hruńov,
Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová,
Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie,
Kruņná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača,
Pańková, Pleńivec, Rakovnica, Roņňava, Rudná, Silica,
Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec и Vidová,
- регионот Revúca, општините Gemer, Tornaľa и
Ņiar,
- регионот Rimavská Sobota, општините Figa,
Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka,
Abovce, Ńtrkovec, Chanava, Keńovce, Rumince, Barca,
Bátka, Dulovo, Ņíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov,
Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číņ,
Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice,
Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec,
Ńimonovce, Ńirkovce, Jesenské, Gortva, Hodejovec,
Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské
Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará
Bańta, Nová Bańta, Studená, Večelkov, Tachty и Stránska,
- регионот Lučenec, општините Trenč, Veľká nad
Ipľom, Jelńovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda,
Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleń, Fiľakovské
Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce,
Čakanovce, Ńiatorská Bukovinka, Čamovce, Ńurice, Halič,
Mańková, Ľuboreč, Ńíd и Prńa,
- регионот Veľký Krtíń, општините Ipeľské
Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany,
Hruńov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad
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Ipľom, Ďurkovce, Ńirákov, Kamenné Kosihy, Seľany,
Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebuńovce,
Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská
Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Ņelovce, Sklabiná,
Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce,
Zombor, Olováry, Čeláre, Glabuńovce, Veľké Straciny,
Malé Straciny, Malý Krtíń, Veľký Krtíń, Pôtor, Veľké
Zlievce, Malé Zlievce, Buńince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná
Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová,
Chrťany и Závada.
8. Грција
Следните области во Грција:
Во регионот Drama:
- месните заедници Sidironero и Skaloti и општинските 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 општината Kato Nevrokopi),
Во регионот Xanthi:
- општинските оддели Kimmerion, Stavroupoli,
Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (во
општината Xanthi),
- месните заедници Satres, Thermes, Kotyli и општинските оддели Myki, Echinos и Oraio и (во општината 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 заедници 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,
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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 и Oinoussa и
месните заедници Orini и Ano Vrontou (во општината
Serres),
- општинските оддели Dasochoriou, Irakleia, Valtero,
Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno и
Chrysochorafa (во општината Irakleia).
Дел 2
1. Белгија
Следните области во Белгија:
Во регионот Luxembourg:
- областа е детерминирана во насока на стрелките
на часовникот од:
- La Rue de la Station (N85) во Florenville до неговото вкрстување со N894,
- 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 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames,
rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de
Meix) до неговото вкрстување со N981,
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- La N981 (rue de Virton) до неговото вкрстување со
N83,
- La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er,
rue d’Arlon) до неговото вкрстување со N85 (Rue de la
Station) во Florenville.
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 управување со дивеч: 950150, 950250, 950350, 950450, 950550,
950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050,
951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460,
951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350,
952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270,
953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050,
954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550,
956650 и 956750,
- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици 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 és 660800, 652400, 652500 и 652800,
- Во регионот Fejér, следните единици за управување со дивеч: 403150, 403160, 403260, 404250, 404550,
404560, 405450, 405550, 405650, 406450 и 407050,
- Во регионот Hajdú-Bihar, сите единици за управување со дивеч,
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- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 700150, 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 единици 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: 252350, 252450, 252460,
252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050,
253150, 253250, 253350 и 253450,
- Во регионот Nógrád, следните единици за управување 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, 553050, 553110, 553650 и 554050,
- Во регионот Pest megye, следните единици за управување со дивеч: 570950, 571850, 571950, 572050,
573550, 573650, 574250, 577250 и 580150,
- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, сите единици
за управување со дивеч.
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,
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- 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,
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- 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,
- 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,

17 јули 2020

Samylų, Taurakiemio, Vandņiogalos и Vilkijos, административната област Babtų источно од патот A1, дел од
административната област Uņliedņių источно од патот
A1, и дел од населеното место Vilkijos западно од патот со бр. 1907,
- општината Kazlų rūdos: административната област
Kazlų rūdos северно од патот со бр. 230 и источно од
патот Kokė-Uņbaliai-Čečetai до патот со бр. 2610 и јужно од патот со бр. 2610,
- регионот Kelmės,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupińkio,
- во регионот Kretingos: административните области Imbarės, Kūlupėnų и Kartenos,
- регионот Lazdijų,
- во регионот Marijampolės административните области: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo и
Narto,
- регионот Maņeikių,
- во регионот Molėtų: дел од административната област Alantos западно од патот со бр. 119 и северно од
патот со бр. 2828, административните области
Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Jonińkio и Videnińkių,
- 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, административната област Nausodņio дел од патот со бр. 166 на северо-запад,
градот Plungės и Ńateikių,
- регионот Raseinių,
- регионот Rokińkio,
-во регионот Skuodo административните области:
Alek sandrijos, 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 области: Bartninkų, Graņińkių, Keturvalakių, Kybartų,
Klausučių, Pajevonio, Ńeimenos, градот Vilkavińkio,
Virbalio, Vińtyčio,
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- општинатаVisagino,
- регионот Zarasų.
7. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општините Kalinowo, Prostki, Stare Juchy 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, Kolno, Jonkowo,
Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek и градот Olsztyn
како и дел од општината Barczewo која се наоѓа јужно
од линијата назначена со железничката линија во областа olsztyński,
- општините Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo 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 железничката 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 кој 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 градот Kętrzyn, западно од линијата назначена со патот бр.
591 која се движи од градот Kętrzyn до северната граница на општината и на запад и југ од западната и јужната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и дел од
општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница,
поврзувајќи ги градовите Krelikiejmy и Sątoczno и источно 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 патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната 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 Orla, Rudka, Brańsk со градот Brańsk,
Boćki во областа bielski,
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- регионот grajewski,
- регионот moniecki,
- регионот sejneński,
- општините Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły и
Wizna во областа łomżyński,
- областа Łomża,
- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik,
Milejczyce, Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот
Siemiatycze во областа siemiatycki,
- регионот 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 општината 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,
- регионот ciechanowski,
- областа sochaczewski,
- областа zwoleński,
- општините Garbatka – Letnisko, Gniewoszów и
Sieciechów во областа kozienicki,
- областа lipski,
- општините Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko,
Pionki и Pionki со градот Pionki, Skaryszew, Jedlińsk,
Przytyk, Zakrzew и дел од општината Wolanów кој се
наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 12 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 општината Winnica кој се наоѓа западно од линијата назначена 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 кој се наоѓа северно
од линијата определена од реката Wilga што се протега
од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа garwoliński,
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- општината Boguty – Pianki во обалста ostrowski,
- општините Stupsk, Wiśniewo и Strzegowo во областа mławski,
- општините Dębe Wielkie, Dobre, Halinów,
Latowicz, Stanisławów и градот Sulejówek во областа
miński,
- 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, Tarnogród и Tereszpol, 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
Turobin кој се наоѓа западно од линијата означена со
патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- областа janowski,
- областа puławski,
- областа rycki,
- општините Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski
со градот Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska,
Trzebieszów, Stanin, дел од руралната општина Łuków и
градот Łuków во областа łukowski,
- општините Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów,
Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów,
Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów и Zakrzew во
областа lubelski,
- општините Abramów, Kamionka, Michów,
Uścimów во областа świdnicki,
- општините Mełgiew, Rybczewice, Piaski и градот
Świdnik 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, KomarówOsada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec,
Zwierzyniec и дел од општината Skierbieszów која се
наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 843
во областа zamojski,

17 јули 2020

- месна област Zamość,
- областа kraśnicki,
- областа opolski,
- општините Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze,
Sosnowica во областа parczewski,
- општините Stary Brus, Wola Uhruska, дел од руралната општина Włodawa кој се наоѓа јужно од јужната
границата на градот Włodawa и дел од општината
Hańsk кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 819 во областа włodawski,
- општините Kąkolewnica, Komarówka Podlaska и
Ulan Majorat во областа radzyński,
Во регионот Podkarpacki:
- областа stalowowolski,
- општините Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce,
Stary Dzików и Lubaczów со градот Lubaczów во областа lubaczowski,
- општините Adamówka и Sieniawa 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,
- општините Cmolas и Majdan Królewski во областа
kolbuszowski,
- областа leżajski,
- областа niżański,
- областа tarnobrzeski,
Во регионот Pomorski:
- општините Dzierzgoń и Stary Dzierzgoń во областа
sztumski,
- општината Stare Pole во областа malborski,
- општините Stegny, Sztutowo и дел од општината
Nowy Dwór Gdański кој се наоѓа северо-источно од линијата назначена со патот бр. 55 кој се протега од јужната граница на општината до вкрстувањето со патот
бр. 7, потоа низ патот бр. 7 и S7 протегајќи се кон западната граница на општината во областа nowodworski,
Во регионот Świętokrzyski:
- општината Tarłów и дел од општината Ożarów
кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр.
74 во областа opatowski,
- дел од општината Brody кој се наоѓа на исток од
линијата назначена со патот бр. 9 и на северо-исток од
линијата назначена со патот бр. 0618T што се протега
од северната граница на општината до вкрстувањето со
местото Lipie до источната граница на општината и дел
од општината Mirzec кој се наоѓа на исток од линијата
назначена со патот бр. 744 што се протега од јужната
граница на општината до градот Tychów Stary и понатаму преку патот бр. 0566T што се протега од градот
Tychów Stary во северо-источна насока до границата на
општината во областа starachowicki,
Во регионот Lubuski:
- областа wschowski,
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- општините Bobrowice, Bytnica, Dąbie и Krosno
Odrzańskie во областа krośnieński,
- општината Kolsko, дел од општината Kożuchów
кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр.
283 кој се протега од источната граница на општината
до раскрсницата со патот бр. 290 и јужно од линијата
назначена со патот бр. 290 кој се протега од градот
Mirocin Dolny до западната граница на општината, дел
од општината Bytom Odrzański кој се наоѓа северо-западно од линијата назначена со патиштата со бр. 293 и
326, дел од општината Nowe Miasteczko кој се наоѓа западно од линијата назначена со патиштата со бр. 293 и
328, дел од општината Siedlisko кој се наоѓа северо-западно од линијата назначена со реката Odry на јужната
граница на општината до патот со бр. 326 поврзувајќи
се со патот бр. 325 до местото Różanówka до раскрсницата со патот со бр. 321 кој се протега од оваа раскрсница до местото Bielawy, а потоа продолжен со евакуациски пат кој се протега од патот бр. 321 во Bielawy до
границата со општината во областа nowosolski,
- општините Babimost, Czerwieńsk, Kargowa,
Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów
и дел од општината Bojadła кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 278 и се протега од источната граница на општината до раскрсницата со патот бр. 282 и северно од линијата назначена со патот
бр. 282 од градот Bojadła до западната граница на општината во областа zielonogórski,
- областа żarski,
- општините Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa,
Wymiarki, Żagań, градот Żagań, градот Gozdnica, дел од
општината Niegosławice кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 328 во областа żagański,
- општината Skąpe, дел од општината Zbąszynek кој
се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката
пруга која се движи од Zbąszynia до Świebodzina, и дел
кој се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката пруга која се движи од градот Zbąszynek кон западната граница на општината до вкрстувањето со патот бр. 1210F и потоа низ патот 1210F протегајќи се од
вкрстувањето со железничката пруга до западната граница на општината, 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:
- општината Pęcław, дел од општината Kotla кој се
наоѓа северно од линијата назначена со реката Krzycki
Rów, дел од руралната општина Głogów кој се наоѓа
источно од линијата назначена со патиштата со бр. 12,
319 и 329, и дел од градот Głogów кој се наоѓа источно
од линијата назначена со патот бр. 12 во областа
głogowski,
- општините Grębocice во областа polkowicki,
Во регионот Welkopolski:
- областа wolsztyński,
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- општините Rakoniewice, Wielichowo и дел од општината Kamieniec кој се наоѓа западно од линијата
назначена со патот бр. 308 во областа grodziski,
- општината Wijewo, дел од општината
Wloszakowice кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 3903P кој се протега од северната граница на општината до градот Boguszyn, и потоа преку
патот кој го поврзува градот Boguszyn со градот
Krzycko се до јужната граница на општината и дел од
општината Święciechowa кој се наоѓа северно од линија
назначена со патот бр. 12 во областа leszczyński
- дел од општината Śmigiel кој се наоѓа западно од
линијата назначена со патот бр. 3903P кој се протега од
јужната граница на општината низ градовите
Bronikowo и Morowice, се до градот Śmigiel до раскрсницата помеѓу патот со бр. 3820P и потоа патот 3820P,
кој се движи према улицата Jagiellońską, потоа во
Lipową и Glinkową, до раскрсницата со патот со бр. S5
потоа преку патот со бр. S5 до северната граница на
општината во областа kościański,
Во регионот Łódzki:
- општините Drzewica, Opoczno и Poświętne во областа opoczyński,
- општината Sadkowice во областа rawski.
8. Словачка
Следните области во Словачка:
- во регионот Końice – okolie, општините Belza,
Bidovce, Blaņice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďońík,
Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalńa, Kechnec, KokńovBakńa, 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,
Ņdaňa, Hrańovík, Beniakovce, Budimír, Druņstevná pri
Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov,
Obińovce, Kysak, Veľká Lodina, Końická Belá, Opátka,
Vyńný Klátov, Niņný Klátov, Hýľov, Bukovec,
Bańka,Nováčany, Hodkovce, Ńemńa и Malá IDA,
- целиот град Końice,
- регион Trebisov,
- во регионот Michalovce, општините кои не се наведени во Дел 1 од овој Прилог.
9. Романија
Следните области во Романија:
- регионот Bistriţa-Năsăud,
- регионот Suceava.
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 административната област Uņliedņių и дел од населбата Vilkijos кој се
наоѓа на исток од патот со бр. 1907,
- општината Kazlų Rūdos: административните области Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos, Kazlų rūdos јужно
од патот со бр. 230 и западно од патот Kokė-UņbaliaiČečetai до патот со бр. 2610 и северно од патот со бр.
2610,
- општината Plutińkių seniūnijos,
- во општината Marijampolės, административните
области: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos и Ńunskų,
- во регионот Molėtų: дел од административната област Alantos источно од патот со бр. 119 и јужно од патот со бр. 2828, административните области Čiulėnų,
Inturkės, Luokesos, Mindūnų и Suginčių,
- во регионот Prienų, административните области:
Ańmintos, Balbierińkio, Ińlauņo, Jiezno, Naujosios Ūtos,
Pakuonio, Prienų и Ńilavotos,
- во регионот Vilkavińkio, административните области Giņų и Pilvińkių.
3. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општините Bisztynek, Sępopol и Bartoszyce со градот Bartoszyce во областа bartoszycki,
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- 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 граница 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 продолжувајќи 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 крстосницата со патот бр. 590 во областа kętrzyński,
- 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 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 градовите Giżycko и Kętrzyn во обалста giżycki,
- општините Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto и дел
од општината Barczewo кој се наоѓа северно од железничката линија во областа olsztyński,
Во регионот Podlaski:
- општините Wyszki, Bielsk Podlaski со градот
Bielsk Podlaski во областа bielski,
- општините Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż,
Turośń Kościelna, дел од општината Poświętne кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 681 во
областа białostocki,
- општините Perlejewo и Drohiczyn 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 garwoliński,
- општините Cegłów, Dobre, Jakubów, Kałuszyn,
Latowicz, Mińsk Mazowiecki со градот Mińsk
Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów во областа
miński,
- општините Jabłonna Lacka, Sabnie и Sterdyń во областа sokołowski,
- општината Nur во областа ostrowski,
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- 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 назначена со патот бр. 843 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 Turobin кој се наоѓа
источно од линијата назначена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- општините Hanna, Wyryki, Urszulin, дел од општината Hańsk кој се наоѓа западно од линијата назначена
со патот бр. 819 и дел од руралната општина Włodawa
кој се наоѓа северно од линијата назначена со границата на градот Włodawa и градот Włodawa во областа
włodawski,
- регионот łęczyński,
- општината Trawniki во областа świdnicki,
- општините Serokomla и Wojcieszków во областа
łukowski,
- општините Milanów, Parczew, Siemień во областа
parczewski,
- општините Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski со
градот Radzyń Podlaski, Wohyń во областа radzyński,
- општините Lubartów со градот Lubartów, Firlej,
Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski,
Ostrówek, Serniki во областа lubartowski,
- општините Jastków, Niemce и Wólka во областа
lubelski,
- округот Lublin,
Во регионот Podkarpacki:
- општината Narol во областа lubaczo wski.
Во регионот Lubuski:
- општините Nowa Sól и градот Nowa Sól, Otyń и
дел од општината Kożuchów кој се наоѓа на север од
линијата назначена со патот бр. 283 што се протега од
источната граница на општината до раскрсницата со
патот бр. 290 и северно од линијата назначена со патот
бр. 290 и се протега од градот Mirocin Dolny до западната граница на општината, дел од општината Bytom
Odrzański кој се наоѓа југо-источно од линијата назначена со патот бр. 293 и патот бр. 326, дел од општината
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Nowe Miasteczko кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 293 и патот бр. 328, дел од општината Siedlisko кој се наоѓа југо-источно од линијата која се протега од реката Odry на јужната граница на општината до патот бр. 326 поврзувајќи се со патот бр.
325 до местото Różanówka до раскрсницата со патот со
бр. 321 кој се протега од оваа раскрсница до местото
Bielawy, а потоа продолжен со евакуациски пат кој се
протега од патот бр. 321 во Bielawy до границата со општината во областа nowosolski,
- општината Zabór и дел од општината Bojadła кој
се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 278 и
се протега од источната граница на општината до раскрсницата со патот бр. 282 и јужно од линијата назначена со патот бр. 282 од градот Bojadła до западната
граница на општината во областа zielonogórski,
- дел од општината Niegosławice кој се наоѓа јужно
од линијата назначена со патот бр. 328 во областа
żagański,
- округот Zielona Góra.
Во регионот Wielkopolski:
- општините Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, и дел
од општината Komorniki кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 5, дел од општината Stęszew
кој се наоѓа северо-западно од линијата назначена со
патот бр. 5 и патот бр. 32 во областа poznański,
- дел од општината Duszniki кој се наоѓа источно од
линијата назначена со патот бр. 306 што се протега од
јужната граница на општината до раскрсницата со патот со бр. 92 и јужно од линијата назначена со патот
бр. 92 што се протега од источната граница на општината до раскрсницата со патот со бр. 306, дел од општината Kaźmierz кој се наоѓа јужно и источно од линиите назначени со: патот бр. 92 што се протега од западната граница на општината до раскрсницата со патот кој ги поврзува градовите Witkowice – Gorszewice –
Kaźmierz (по улиците Czereśniowa, Dworcowa, Marii
Konopnickiej) – Chlewiska, движејќи кон источната граница на општината во областа szamotulski.
- општините Lipno, Osieczna, и дел од општината
Włoszakowice кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 3903P која продолжува од северната
граница на општината до градот Boguszyn, а потоа преку патот кој го поврзува градот Boguszyn со градот
Krzycko се до јужната граница на општината во областа leszczyński,
- округот Leszno,
- дел од општината Śmigiel кој се наоѓа источно од
линијата назначена со патот бр. 3903P кој се протега од
јужната граница на општината низ градовите
Bronikowo и Morowice, се до градот Śmigiel до раскрсницата помеѓу патот со бр. 3820P и потоа патот 3820P,
кој се движи према улицата Jagiellońską, потоа во
Lipową и Glinkową, до раскрсницата со патот со бр. S5
потоа преку патот со бр. S5 до северната граница на
општината, дел од Kościan кој се наоѓа југо-источно од
линијата назначена со патот бр. 5 и западно од линијата назначена со каналот Obry, дел од општината
Krzywiń кој се наоѓа западно од линијата назначена со
каналот Obry во областа kościański,
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Во регионот Dolnośląski:
- општините Jerzmanowa, Żukowice, и дел од општината Kotla која се наоѓа јужно од линијата назначена со реката Krzycki Rów, дел од руралната општина
Głogów кој се наоѓа западно од линијата назначена со
патиштата со бр. 12, 319 и 329, дел од градот Głogów
кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр.
12 во областа głogowski,
- општините Gaworzyce, Radwanice и дел од општината Przemków кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 12 во областа polkowicki.
4. Романија
Следните области во Романија:
- градската околината на București,
- регионот Constanța,
- регионот Satu Mare,
- регионот Tulcea,
- регионот Bacău,
- регионот Bihor,
- регионот Brăila,
- 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.
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2333.
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), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во
Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Видин/Vidin во Република Бугарија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,
6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,
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7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и
9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.
Член 2
(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова
решение, може да се увезуваат производи од јајца од
живина и пернат дивеч, и тоа:
1) цело јајце доколку било подложено на еден од
следните третмани:
- 42 минути на температура од 55°C во средината на
производот,
- 27 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 12 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
2) течна белка од јајце доколку била подложена на
еден од следните третмани:
- 38 минути на температура од 55°C во средината на
производот,
- 17 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 5 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3
минути на температура од 55°C во средината на производот и
4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и
24 минути на температура од 57°C во средината на
производот.
(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова
решение, може да се увезуваат производи од месо кои
се состојат од или содржат месо од живина и пернат
дивеч, доколку биле подложени на еден од следните
третмани:
- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината
на производот,
- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината
на производот,
- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината
на производот или
- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината
на производот.
(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова
решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи
од живина и пернат дивеч, и тоа:
1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:
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- влажен термички третман на температура од 65°C
во времетраење од 30 минути или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,
2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени
на еден од следните третмани:
- фабрички измиени и третирани со топла пареа на
100°C во период од најмалку 30 минути,
- фумигација со формалин (10% формалдехид) во
период од 8 часа,
- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЖИГОТ НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ И НАЧИНОТ НА
ЗАПЕЧАТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и
формата на жигот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, како и начинот на запечатување на објекти или простории од страна на инспекторите за безбедност на класифицирани информации.

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,
3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку
биле подложени на еден од следните третмани:
- влажен термички третман на температура од
118°C во времетраење од најмалку 40 минути,
- постојан третман под притисок од најмалку 3,79
бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C

Член 2
Жигот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации има форма на круг со пречник од 30
мм, изработен од метал за втиснување врз восок за печатење, кој е прицврстен на дрвена рачка.
Формата и содржината на жигот од став 1 на овој
член, се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој
правилник.

во времетраење од најмалку 15 минути или
- алтернативен процес на топење кој обезбедува
температура во внатрешноста на производот од 74°C
во времетраење од најмалку 280 секунди и
4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на
третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

Член 3
Запечатувањето со жигот од член 1 од овој правилник, се врши на црвен восок и жолто-црвен конец
(лента) на начин со кој се обезбедува запечатување на
објектот или просториите.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 1827/1

Агенција за храна

16 јули 2020 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
2334.
Врз основа на член 90 став 3 од Законот за класифицирани информации (*) („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 275/19), директорот на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе

Бр. 03-220/1
13 јули 2020 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.
Прилог
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
2335.
Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска
соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09 год.),
член 14 и член 50 став (1) точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02

Член 5
За работното ангажирање на внатрешниот ревизор
од Општина Струмица нема да му следува паричен надоместок, а Општина Гевгелија се обврзува да му исплаќа финансиски средства за патни трошоци, согласно законските прописи.

год.), Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка на Општина Гевгелија со Општина Струмица бр. 09-998/1 од 19.6.2020 година и Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка на Општина
Струмица со Општина Гевгелија бр. 08-3726/1 од
25.6.2020 година, Општина Гевгелија, застапувана од
Градоначалникот м-р Сашо Поцков, и Општина Струмица, застапувана од Градоначалникот Коста Јаневски,

Член 6
Oвој Договор се склучува за времетраење од две години, со можност за негово продолжување со склучување на Анекс на договорот.
Договорот може да се раскине по слободна волја на
една од договорните страни, по претходно известување
на другата договорна страна во рок од 30 дена.

на ден 6.7.2020 година, склучија
ДОГОВОР
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА
СОРАБОТКА

Член 7
Измените и дополнувањата на одредбите од овој
Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување меѓуопштинска соработка, односно вршење на определени работи од Општина Струмица за Општина Гевгелија во
областа на внатрешната ревизија.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува внатрешниот реви-

Член 8
За евентуално непочитување на одредбите од овој
Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на
добрите деловни обичаи.
Во спротивно, за споровите коишто ќе произлезат
од непочитувањето на одредбите од овој Договор, надлежен е стварно и месно надлежниот суд.

зор од Општина Струмица, да ги извршува во име и за
сметка на Општина Гевгелија.
Член 3

Член 9
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, по три за секоја договорна страна.

Внатрешниот ревизор, вработен во општинската администрација на Општина Струмица, за извршување
на работите и работните задачи за Општина Гевгелија

Член 10
Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од
двете договорни страни.

што се предмет на овој договор, ќе ги користи објектите и опремата на двете договорни општини.
Член 4

Бр. 03-1098/1

Бр. 03-3968/1

7 јули 2020 година

9 јули 2020 година

Гевгелија

Струмица

Услугите наведени во член 1 од овој Договор, кои
Општина Гевгелија ќе ги побара од внатрешниот реви-

Корисник на услуга

Давател на услуга

зор од Општина Струмица, треба да се извршуваат во

Општина Гевгелија

Општина Струмица

Градоначалник,

Градоначалник,

м-р Сашо Поцков, с.р.

Коста Јаневски, с.р.

согласност со законските прописи, професионално,
ефикасно, уредно и навремено.

Стр. 32 - Бр. 187

17 јули 2020

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