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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2600.
Врз основа на член 1 став 2, член 46 и член 184 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ 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 и 83/2018), член 51, член 87, член 88
и член 89 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Централен депозитар АД
Скопје број 03-3495/2 од 09.07.2019 година за добивање на согласност на Одлука за измени на Тарифата на
услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата
на депозитарот и корисниците на неговите услуги број
02-3494/1 од 05.07.2019 година, Комисијата за хартии
од вредност на Република Северна Македонија, на својата седница одржана на ден 30.7.2019 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето број 03-3495/2
од 09.07.2019 година за добивање на согласност на Одлука за измени на Тарифата на услугите што ги врши
Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-3494/1 од
05.07.2019 година, СЕ ПРЕКИНУВА.
2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на
барањето ќе постапи по барањето на Комисијата бр.
УП1 08-63 од 25.07.2019 година, односно откако Депозитарот ќе достави корекција на Одлуката за измени на
Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците
во работата на депозитарот и корисниците на неговите
услуги број 02-3494/1 од 05.07.2019.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-63
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

2601.
Врз основа на член 46 став 1 алинеја г) и член 184
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ 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 и 83/2018), а постапувајќи
по барањето број 03-3495/2 од 09.07.2019 година на
Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден
30.07.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилата број 013495/1 од 05.07.2019 година за прекугранично порамнување на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, донесена на седницата на Одборот на
директори на Централниот депозитар за хартии од
вредност АД Скопје.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-64
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

2602.
Врз основа на член 21 став 1 алинеи 9, член 129 и
член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011,
188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 30.7.2019 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
КД Фондови АД Скопје, поради непочитување на одредбите од член 21 став 1 алинеја 9 од Законот за инвестициски фондови, односно поради донесена Одлука
за утврдување на висината на надоместоците што се
исплатуваат на овластените претставници за продажба
на удели од страна на извршниот директор, што е спротивно на член 49 став 1 и став 2 алинеја 6 и член 58
точка 3 и 5 од Статутот на друштвото.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со
инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок
од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од
точка 1 на ова Решение, односно се задолжува Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се
исплатуваат на овластените претставници за продажба
на удели да ја донесе Одборот на директори на друштвото.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со
инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да уплати надомест во висина од 1.000 денари на сметка на Комисијата поради констатираните неправилности во работењето на друштвото за управување со фондови.
4. За постапувањето по точка 2 од ова Решение потребно е Друштвото за управување со инвестициски
фондови КД Фондови АД Скопје АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија во рок од 5 дена по постапувањето да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.
5. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.
6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-68
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2603.
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
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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 и 197/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19 и
153/19), 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. 02-1105/6
6 август 2019 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,
- 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,
- 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 la rue
de la Gaume,
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue
des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- N894 до неговото вкрстување со N85,
- N85 до неговото вкрстување со границата со
Франција.
2. Бугарија
Следните области во Бугарија:
Регионот Yambol,
Регионот Sliven,
Регионот Vidin,
Во регионот на Sofia District:
- целата општина Dragoman,
- целата општина Svoge,
- целата општина Botevgrad,
- целата општина Etropole,
Целиот регион Lovech со исклучок на областите од
Дел 3 од овој Прилог,
Целиот регион Burgas со исклучок на областите од
Дел 3 од овој Прилог.
3. Естонија
Следните области во Естонија:
- Hiiu maakond.
4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 651100, 651300, 651400,
651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803,
651900, 652000, 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,
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654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902,
656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600,
657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800,
657900, 658000, 658201, 658202 и 658403,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 901250, 901260, 901270,
901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150,
902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660,
902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850,
904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360,
905450 и 905550,
- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 702550, 703350, 703360, 703450,
703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050,
704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650,
704750, 704850, 704950, 705050 и 705350,
- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750150, 750160, 750250,
750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650,
750750, 750850, 750950, 751150, 752150 и 755550,
- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 552010, 552150, 552250, 552350, 552450,
552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710,
552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110,
553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850,
553910 и 554050,
- Во регионот Pest, следните единици за управување со дивеч: 571250, 571350, 571550, 571610, 571750,
571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950,
573360, 573450, 580050 и 580450,
- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните
единици за управување со дивеч: 851950, 852350,
852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751,
853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250,
854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 и
855850,
5. Латвија
Следните области во Латвија:
- во областа Aizputes, општината Cīravas северно од
патот со бр. 1192, дел од општината Laņas северозападно од патот со бр. 1199 и северно од патот Padures,
- областа Alsungas,
- во областа Durbes општината Dunalkas западно од
патиштата P112, 1193 и 1192, и општината Tadaiĩu,
- во областа Kuldīgas општината Gudenieku,
- 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.
6. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Jurbarko административните области:
Smalininkų и Vieńvilės,
- во регионот Kelmės административните области:
Kelmės, околината на Kelmės, Kraņių, општината
Kukečių на југ од патот 2128 и западно од патот бр.
2106, Liolių, Pakraņančio, административната област
Tytyvėnų на север и запад од патот бр. 157 и на запад
од патот бр. 2105 и дел од административната област
Tytyvėnų на север од патот бр. 157 и на запад од патот
бр. 2105 и административната област Vaiguvos,
- општината Pagėgių,
- регионот Plungės,
- во регионот Raseinių дел од административните
области Girkalnio и Kalnūjų северно од патот бр. A1,
Nemakńčių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto и
Viduklės,
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- општината Rietavo,
- регионот Skuodo,
- регионот Ńilalės,
- во регионот Ńilutės административните области:
Juknaičių, Kintų, Ńilutės и Usėnų,
- во регионот Tauragės административните области:
Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Maņonų, градот
Tauragės и административната област Ņygaičių.
7. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општината Ruciane – Nida во областа Piski,
- дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линијата која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn
во областа giżycki,
- општините Mikołajki, Piecki, дел од руралната општина Mrągowo која се наоѓа од линијата означена со
патот бр. 16 кој се протега од западната граница на општината до границата на градот Mrągowo и на југ од
линијата означена со патот бр. 59 која се протега од источната граница на општината до границата на градот
Mrągowo во областа Mrągowski,
- општините Dźwierzuty, Rozogii и Świętajno во областа szczycieński,
- општините Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki,
дел од општината Elbląg која се наоѓа на исток и на запад од границата на општината Elbląg и северно од линијата назначена со патот бр. 22 и дел од општината
Tolkmicko која не се споменува во дел 2 од овој Прилог
во областа Elbląg и крајбрежната зона од лагуната
Wiślanego и заливот Elbląskiej,
- општините Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo,
Świątki и градот Olsztyn во областа olsztyński,
- општините Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn и
Morąg во областа ostródzki,
- општината Zalewo во областа iławski.
Во регионот Podlaski:
- општините Rudka, Wyszki, и дел од општината
Brańsk која се наоѓа северно од линијата назначена со
патот бр. 66 што се протега од источната граница на
општината до границата со градот Brańsk и градот
Brańsk во областа bielski,
- општината Kolno со градот Kolno, Mały Płock и
Turośl во областа kolneński,
- општината Poświętne во областа białostocki,
- општините Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty,
Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie со градот
Wysokie
Mazowieckie,
Czyżew
во
областа
wysokomazowiecki,
- општините Miastkowo, Nowogród и Zbójna во областа łomżyński;
- областа zambrowski.
Во регионот Mazowiecki:
- областа ostrołęcki,
- месна област Ostrołęka,
- областа płocki,
- областа sierpecki,
- областа żuromiński,
- општините Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok,
Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie,
Wąsewo, Zaręby Kościelne и Ostrów Mazowiecka со градот Ostrów Mazowiecka во областа ostrowski,
- општините Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny,
Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia
Kościelna, Wiśniewo и дел од општината Strzegowo која
се наоѓа на западниот дел од линијата определена со
патот бр. 7 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,
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- 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 Jadów,
Klembów, Poświętne,
Strachówka и Tłuszcz во областа wołomiński,
- општините Garbatka Letnisko, Gniewoszów и
Sieciechów во областа kozienickim,
- општините Baranów и Jaktorów во областа
grodziski,
- регионот Żyrardowski,
- општините Belsk Duży, Błędów, Goszczyn и
Mogielnica во областа grójecki,
- општините Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica,
Wyśmierzyce и Radzanów во областа białobrzeski,
- општините Jedlińsk, Jastrzębia и Pionki со градот
Pionki во областа radomski,
- општините Iłów, Nowa Sucha, Rybno, и дел од општината Teresin која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 92, дел од руралната општина
Sochaczew која се наоѓа на југ од линијата назначена од
патот бр. 92, и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа југозападно од линијата назначена со патот бр. 50 и 92 во
областа sochaczewski,
- општината Policzna во областа zwoleński,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski,
Во регионот Lubelski:
- општините Nowodwór, Ryki, Ułęż и градот Dęblin
во областа rycki,
- општината Janowiec и дел од руралната општина
Puławy која се наоѓа на западниот дел од реката Wisły
во областа puławski,
- општините Bełżyce, Borzechów, Bychawa,
Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie,
Wojciechów и Zakrzew во областа lubelski,
- општините Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno,
Komarów-Osada,
Krasnobród,
Łabunie,
Sułów,
Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec и Radecznica во областа zamojski,
- месната област Zamość,
- општините Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole
Lubelskie, Poniatowa и Wilków во областа opolski,
- општината Żółkiewka во областа krasnostawski,
- општините Krynice, Rachanie и Tarnawatka во областа tomaszowski,
- општините Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza,
Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj во областа biłgorajski,
- општината Kraśnik со градот Kraśnik, Szastarka,
Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz и Zakrzówek во областа kraśnicki,
- општините Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów и
Batorz во областа janowski;
Во регионот Podkarpacki:
- општините Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików,
Wielki Oczy и Lubaczów со градот Lubaczów во областа lubaczowski,
- општините Laszki и Wiązownica во областа
jarosławski,
- општините Pysznica, Zaleszany и градот Stalowa
Wola во областа stalowowolski,
- општината Gorzyce во областа tarnobrzeski;
Во регионот Świętokrzyski:
- општините Tarłów и Ożarów во областа opatowski,
- општините Dwikozy, Zawichost и градот
Sandomierz во областа sandomierski.
8. Романија
Следните области во Романија:
- регионот Alba,
- регионот Cluj,
- регионот Harghita,
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- регионот Hunedoara,
- регионот Iași со другите општини кои не се споменати во Дел 2,
- областа Neamŝ,
- дел од областа Mehedinŝi кој не е наведен во Дел 3
од овој Прилог, со општините:
- општината Garla Mare,
- Hinova,
- Burila Mare,
- Gruia,
- Pristol,
- Dubova,
- општината Drobeta Turnu Severin,
- Eselniŝa,
- Salcia,
- Devesel,
- Sviniŝa,
- Gogoșu,
- Simian,
- Orșova,
- Obârșia Closani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Florești,
- Broșteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Iloviŝa,
- Ponoarele,
- Ilovăŝ,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Brezniŝa Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlăŝel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleŝ,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punghina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăciŝa,
- регионот Gorj,
- регионот Suceava,
- регионот Mureș,
- регионот Sibiu,
- регионот Caraș-Severin.
Дел 2
1. Белгија
Следните области во Белгија:
Во регионот Luxembourg:
- областа е детерминирана во насока на стрелките
на часовникот од:
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- границата со Франција кај Florenville,
- La N85 до неговото вкрстување со N894 кај
Florenville,
- La N894 до неговото вкрстување со larue de la
Motte,
- La rue de la Motte до неговото вкрстување со la rue
de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères до неговото вкрстување со la
rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume 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 Varna,
Регионот Dobrich,
Регионот Shumen.
3. Естонија
Следните области во Естонија:
- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiu).
4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- 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,
702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250,
703370, 705150, 705250, 705450, 705510 и 705610,
- 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, 854450,
854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850,
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250,
855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150,
856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550,
856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050,
857150, 857350, 857450, 857650, како и 850150, 850250,
850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150,
852250 és 857550, исто така 850650, 850850, 851851 и
851852,
- 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, 551821,552360 и 552960,
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- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 650100, 650200, 650300,
650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702,
656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310,
658401, 658402, 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, како
и 652400, 652500 и 652800.
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900150, 900250, 900350, 900450,
900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450,
902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450,
904460, 904550, 904650.
5. Латвија
Следните области во Латвија:
- областа Ādaņu,
- во областа Aizputes, дел од општината Kalvenes
која се наоѓа јужно од автопатот А9,
- областа Aglonas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- областа Apes,
- областа Auces,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltinavas,
- областа Balvu,
- областа Bauskas,
- областа Beverīnas,
- во областа Brocēnu општината Blīdenes, дел од општината Remtes источно од патот 1154 и P109,
- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- областа Daugavpils,
- областа Dobeles,
- областа Dundagas,
- во областа Durbes, дел од општината Durbes, која
се наоѓа јужно од железничката линија Jelgava-Liepāja,
- 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,
- во областа Kuldīgas општините Ēdoles, Īvandes,
Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču,
Snēpeles, Turlavas, Laidu и Vārmes, градот Kuldīgas,
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- 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 општините Novadnieku, Kursīńu,
Zvārdes, Pampāļu, Ńķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres,
Rubas, Jaunauces и Vadakstes,
- 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,
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- регионот Anykńčių,
- во регионот Akmenės, административните области: Ventos и Papilės,
- административен дел на градот Birņų,
- регионот Birņų,
- општината Druskininkų,
- општината Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- регионот Jonavos,
- во регионот Jonińkio административните области:
Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio и Satkūnų,
- во регионот Jurbarko,
- регионот Kaińiadorių,
- во општината Kalvarijos административните делови: Akmenynų, Liubavo, и Kalvarijos јужно од патот
бр. 131 и јужно од патот бр. 200 и административниот
дел Sangrūda,
- административен дел на градот Kauno,
- во регионот Kauno: административните области
Babtų, Batniavos, Čekińkės, Domeikavos, Garliavos, населбата Garliavos, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių,
Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų,
Taurakiemio, Uņliedņių, Vandņiogalos, Vilkijos и населбата Vilkijos apylinkių,
- во регионот Kelmės административната област
Tytyvėnų на југ и исток од патот бр. 157 и на исток од
патот бр. 2105 и дел од административната област
Tytyvėnų на југ од патот бр. 157 и на исток од патот бр.
2105 и административните области Uņvenčio и
Ńaukėnų, на север од патот бр. 2128 и на исток од патот
бр. 2106, и административната област Ńaukėnų,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupińkio,
- во регионот Lazdijų административните области:
Būdveičių, Kapčiamiesčio, Kūčiūnų и Noragėlių,
- во регионот Marijampolės административните области: Degučių, Mokolų и Narto,
- во регионот Maņeikių административните области:
Ńerkńnėnų, Ņidikų и Sedos,
- регионот Molėtų,
- регионот Pakruojo,
- регионот Panevėņio,
- регионот Pasvalio,
- регионот Radvilińkio,
- во регионот Prienų административните области
Staklińkių и Veiverių,
- во регионот Raseinių административните области
Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Ńiluvos, Kalnųjų и
Girkalnio кои се наоѓаат на југ од патот бр. A1,
- регионот Rokińkio,
- во регионот Ńakių административните области
Barzdų, Grińkabūdņio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio,
Lekėčių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Ņvirgņdaičių и областа Kriūkų на исток од патот бр. 3804, дел од административната област Lukńių на исток од патот бр. 3804,
дел од административната област Ńakių на југ од патот
бр. 140 и југозападно од патот бр. 137.
- регионот Ńalčininkų,
- административен дел на градот Ńiaulių,
- во регионот Ńiaulių, руралната област Ńiaulių,
- во регионот Ńilutės административната област
Rusnės,
- регионот Ńirvintų,
- регионот Ńvenčionių,
- регионот Tauragės административните области:
Batakių и Gaurės,
- во регионот Telńių,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- административен дел на градот Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
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- во регионот Vilkavińkio административните области: Bartninkų, Graņińkių, Keturvalakių, Kybartų,
Klausučių, Pajevonio, Ńeimenos, гардот 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 Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, и
дел од општината Elbląg која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 22 и на југ и југоисток од границата со општината Elbląg и дел од копнената површина на општината Tolkmicko која се наоѓа јужно од
брегот од лагуната Wiślanego и заливот Elbląskiej до
границата со руралната општина Elbląg во областа
elbląski,
- општинскиот округ Elbląg,
- областа gołdapski,
- општината Wieliczki во областа olecki,
- општините Orzysz, Biała Piska и Pisz во областа
piski,
- општините Górowo Iławeckie со градот Górowo
Iławeckie и Bisztynek во областа bartoszycki,
- општините Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec,
Dywity и Dobre Miasto во областа olsztyński,
- областа braniewski,
- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која
се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува
Giżycko и Kętrzyn, западно од трасата означена 591 која се движи од 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 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,
- општините Lidzbark Warmiński со градот Lidzbark
Warmiński, Lubomino, Orneta и дел од општината
Kiwity која се наоѓа на југ од линијата означена со патот бр. 513 во областа lidzbarski,
- општината Sorkwity и дел од руралната општина
Mrągowo кој се наоѓа северно од линијата назначена со
патот бр. 16 што се протега од западната граница на
општината до границата на градот Mrągowo и северно
од линијата назначена со патот бр. 59 што се протега
од источната граница на општината до границата на
градот Mrągowo во областа mrągowski;
Во регионот Podlaski:
- регионот grajewski,
- регионот moniecki,
- регионот sejneński,
- општините Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne,
Przytuły и Wizna во областа łomżyński,
- областа Łomża,
- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik,
Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот Siemiatycze во областа siemiatycki,
- општините Białowieża, Czyże, Narew, Narewka,
Hajnówka со градот Hajnówka и дел од општината
Dubicze Cerkiewne која се наоѓа на североисточно од
линијата назначена од патот бр. 1654B во областа
hajnowski,
- општините Kobylin-Borzymy и Sokoły во областа
wysokomazowiecki,
- општините Grabowo и Stawiski во областа
kolneński,
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- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo,
Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków,
Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,
- градот Bielsk Podlaski, дел од општината Bielsk
Podlaski која се наоѓа на запад од линијата означена со
патот бр. 19 кој се протега од југозападната граница на
општината до границата со градот Bielsk Podlaski, северно од линијата означена со патот бр. 689 што се протега
од источната граница на општината до источната граница на градот Bielsk Podlaski, и северно и северозападно
од линијата на градот Bielsk Podlaski, дел од општината
Brańsk која се наоѓа на запад од линијата од линијата означена со патот бр. 19 и дел од општината Brańsk која се
наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 66 што се
протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk во областа bielski,
- регионот suwalski,
- општина suwałki,
- регион augustowski,
- регион sokólski,
- општина białystok;
Во регионот Mazowiecki:
- општините Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki,
Wodynie, Skórzec, Mokobody,
Mordy,
Siedlce,
Suchożebry и Zbuczyn во областа siedlecki,
- општината Siedlce,
- општините Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki
и руралната општина Sokołów Podlaski во областа
sokołowski,
- регион węgrowski,
- регион łosicki,
- општините Grudusk, Opinogóra Górna, GołyminOśrodek и дел од општината Glinojeck која се наоѓа на
западниот дел од линијата определена со патот бр. 7 во
областа ciechanowski,
- општините Brochów, Młodzieszyn, дел од руралната општина Teresin која се наоѓа северно од линијата
назначена од пат бр. 92, дел од руралната општина
Sochaczew која се наоѓа северно од линијата назначена
од пат бр. 92 и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа на
северо-источно од линијата назначена со патот бр. 50 и
92 во областа sochaczewski,
- регионот nowodworski,
- регионот płoński,
- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа западно од линијата назначена од патот што ги поврзува градовите Bielany,
Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuskim,
- општините Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin,
Wołomin, Zielonka и Ząbki во 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 линијата определена од реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły
во областа garwoliński,
- регионот otwocki,
- регионот warszawski zachodni,
- регионот legionowski,
- регионот piaseczyński,
- регионот pruszkowski,
- општините Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy и
Warka бо обалста grójecki,
- општините Milanówek, Grodzisk Mazowiecki,
Podkowa Leśna и Żabia Wola во областа grodziski,
- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew,
Głowaczów, Kozienice во областа kozienicki,
- дел од општината Stromiec која се наоѓа северно
од линијата назначена со патот бр. 48 во областа
białobrzeski,
- областа Warszawa;
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Во регионот Lubelski:
- општините Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna
Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac,
Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol со градот
Terespol, Drelów,
Międzyrzec Podlaski со градот
Międzyrzec Podlaski во областа bialski,
- областа Biała Podlaska,
- општините Markuszów, Nałęczów, Kazimierz
Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn,
Baranów, дел од руралната општина Puławy која се наоѓа источно од реката Wisły и градот Puławy во областа
puławski,
- општините Kłoczew и Stężyca во областа rycki;
- општините Stoczek Łukowski со градот Stoczek
Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, дел од
руралната општина Łuków која се наоѓа источно од линијата означена со патот бр. 63 што се протега од северната граница на општината до границата со градот
Łuków и северно од линијата назначена со патот бр.
806 која се протега од источната граница на градот
Łuków до источната граница на руралната општина
Łuków во областа łukowski,
- општините Jabłonna, Krzczonów и Garbów во областа lubelski,
- општините Rybczewice и Piaski во областа
świdnicki,
- општината Fajsławice и дел од општината
Łopiennik Górny која се наоѓа на запад од линијата означена со патот бр. 17 во областа krasnostawski,
- општините Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany,
Werbkowice и дел од руралната општина Hrubieszów
која се наоѓа на југ од линијата определена со патот бр.
844 и на југ од линијата определена со патот бр. 74 и
градот Hrubieszów во областа hrubieszowski,
- Łaszczów, Telatyn, Tyszowce и Ulhówek во областа
tomaszowski,
- дел од општината Wojsławice која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот кој се протега од
западната граница на општината низ селото Wojsławice
до јужната граница на општината во областа chełmski,
- општината Grabowiec и дел од општината
Skierbieszów која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,
- општините Annopol, Dzierzkowice и Gościeradów
во областа kraśnicki,
- општината Józefów nad Wisłą во областа opolski,
Во регионот Podkarpacki:
- општините Radomyśl nad Sanem и Zaklików во областа stalowowolski,
- општината Horyniec-Zdrój во областа lubaczowski.
8. Романија
Следните области во Романија:
- дел од регионот Maramureș кој не е наведен во
Дел 3 од овој Прилог, со општините:
- општината Vișeu de Sus,
- општината Moisei,
- општината Borșa,
- општината Oarța de Jos,
- општината Suciu de Sus,
- општината Coroieni,
- општината Târgu Lăpuș,
- општината Vima Mică,
- општината Boiu Mare,
- општината Valea Chioarului,
- општината una Ulmeni,
- општината Băsești,
- општината Baia Mare,
- општината Tăuții Magherăuș,
- општината Cicărlău,
- општината Seini,
- општината Ardusat,
- општината Farcasa,
- општината Salsig,
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- општината Asuaju de Sus,
- општината Băița de sub Codru,
- општината Bicaz,
- општината Grosi,
- општината Recea,
- општината Baia Sprie,
- општината Sisesti,
- општината Cernesti,
- општината Mănăstur,
- општината Dumbrăvița,
- општината Cupseni,
- општината Șomcuța Mare,
- општината Sacaleșeni,
- општината Remetea Chioarului,
- општината Mireșu Mare,
- општината Ariniș,
- регионот Bistriŝa-Năsăud.
- регионот Iași со следните општини:
- Bivolari,
- Trifești,
- Probota,
- Movileni,
- Ŝigănași,
- Popricani,
- Victoria,
- Golăești,
- Aroneanu,
- Iași,
- Rediu,
- Miroslava,
- Bârnova,
- Ciurea,
- Mogosești,
- Grajduri,
- Scânteia,
- Scheia,
- Dobrovăŝ,
- Schitu Duca,
- Tuŝora,
- Tomești,
- Bosia,
- Prisăcani,
- Osoi,
- Costuleni,
- Răducăneni,
- Dolhești,
- Gorban,
- Ciortești,
- Moșna,
- Cozmești,
- Grozești,
- Holboca.
Дел 3
1. Бугарија
Следните области во Бугарија:
Регионот Montana,
Регионот Ruse,
Регионот Razgrad,
Регионот Silistra,
Регионот Pleven,
Регионот Vratza,
Регион Sofija City,
Регионот Targovishte,
- Во рамките на општината Lovech:
- Bahovitsa,
- Vladinya,
- Goran,
- Devetaki,
- Doyrentsi,
- Drenov,
- Yoglav,
- Lisets,
- Slavyani,
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- Slatina,
- Smochan,
- Во рамките на општината Lucovit:
- Bezhanovo,
- Dermantsi,
- Karlukovo,
- Lukovit,
- Petrevene,
- Todorichene,
- Aglen,
- Во рамките на општината Urgachin:
- Dragana,
- Katunets,

- во регионот Prienų, административните области:
Ańmintos, Balbierińkio, Ińlauņo, Jiezno, Naujosios Ūtos,
Pakuonio, Prienų и Ńilavotos,
- во регионот Ńakių дел од општините Gelgaudińkio
и Plokńčių и општината Kriūkų која е наоѓа на запад од
патот бр. 3804, дел од општината Lukńiai западно од
патот со бр. 3804, дел од општината Ńakiai северно од
патот со бр. 140 и на запад и исток од патот со бр. 137,
- во регионот Ńiaulių, административните области:
Bubių, Ginkūnų, Gruzdņių, Kairių, Kurńėnų kaimińkoji,
Kurńėnų miesto, Kuņių, Meńkuičių, Raudėnų и Ńakynos,
- во регионот Vilkavińkio, административните области Giņų и Pilvińkių.

Во регионот Veliko Tarnovo:
- општината Svishtov,
- општината Pavlikeni
- општината Polski Trambesh
- општината Strajitsa,
- општина Aksakovo,

4. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општините
Sępopol и Bartoszyce со градот
Bartoszyce во областа bartoszycki,
- дел од општината Kiwity која се наоѓа на север од
линијата назначена со патот бр. 513 во областа
lidzbarski,
- општините Srokowo, Barciany и дел од општината
Kętrzyn која 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,
- општината Stare Juchy во облста ełcki,
- општините Kowale Oleckie, Olecko и Świętajno во
областа olecki,
- регионот węgorzewski,
- општините Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko со
градот Giżycko и дел од општината Ryn која се наоѓа
на север од железничката линија која ги поврзува градовите Giżycko и Kętrzyn во обалста giżycki,

Во регионот Burgas:
- општината Burgas,
- општината Kameno,
- општината Malko Tarnovo,
- општината Primorsko,
- општината Sozopol,
- општината Sredets,
- општината Tsarevo.
2. Латвија
Следните области во Латвија:
- во областа Aizputes општината Aizputes, општината Cīravas јужно од автопат 1192, општината
Kazdangas, општината Kalvenes северно од автопатот
А9, општината Laņas југоисточно и општината југоисточно од патот 1199, и јужно од патот Padures, градот
Aizputes,
- во областа Durbes општината Vecpils, општината
Durbes северно од железничката линија Jelgava-Liepāja,
општината Dunalkas источно од автопатите P112, 1193
и 1192, градот Durbes,
- во областа Brocēnu општините Cieceres и Gaiķu,
дел од општината Remtes која се наоѓа западно од патот 1154 и P109, градот Brocēnu,
- во областа Saldus, општините Saldus, Zirņu,
Lutriņu и Jaunlutriņu pagasts, градот Saldus.
3. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Akmenės: руралните делови Akmenės,
Kruopių, Naujosios Akmenės и административната област на градот Naujosios Akmenės,
- во регионот Alytaus, административните области:
Simno sen, Krokialaukio и Miroslavo,
- општината Birńtono,
- во регионот Jonińkio, административните области:
Gaiņaičių, Gataučių, Jonińkio, Rudińkių, Skaistgirio и
Ņagarės,
- административната област Kalvarijos северно од
патот бр. 131 и северно од патот бр. 200,
- во регионот Kauno административните области
Akademijos, Alńėnų, Eņerėlio, Kačerginės, Ringaudų и
Zapyńkio,
- во општината Kazlų Rudos административните области: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų и Plutińkių,
- во регионот Lazdijų, административните области:
Krosnos, градот Lazdijų, Lazdijų, Seirijų, Ńeńtokų,
Ńventeņerio и Veisiejų,
- во општината Marijampolės, административните
области: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,
Sasnavos и Ńunskų,
- во регионот Maņeikių, административните области: Laiņuvos, Maņeikių apylinkės, Maņeikių, Reivyčių,
Tirkńlių и Viekńnių,

Во регионот Podlaski:
- општината Orla, и дел од општината Bielsk
Podlaski која се наоѓа на исток од линијата назначена
со бр. 19 која се протега од југо-западната граница на
општината до границата со Bielsk Podlaski и на југ од
линијата назначена со патот бр. 689 која се протега од
источната граница на општината до источната граница
на Bielsk Podlaski и дел од општината Boćki која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 19 во
областа bielski,
- општините Kleszczele, Czeremcha и дел од општината Dubicze Cerkiewne која се наоѓа југоисточно од
линијата 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:
- општините Domanice и Wiśniew во областа
siedlecki,
- општината Łaskarzew со градот Łaskarzew,
Maciejowice, Sobolew и дел од општината Wilga која се
наоѓа на југ 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 областа sokołowski,
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- општините Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów со
градот Ciechanów и дел од општината Glinojeck која се
наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 7 во
областа ciechanowski,
- дел од општината Strzegowo која се наоѓа на исток
од линијата назначена од патот бр. 7 во областа
powiecie mławski,
- општината Nur во областа ostrowski,
Во регионот Lubelski:
- општините Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska,
Susiec, Tomaszów Lubelski и градот Tomaszów Lubelski
во областа tomaszowski,
- општините Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice,
Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk,
Kamień,
Rejowiec, Rejowiec Fabryczny со градот Rejowiec
Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź и дел од општината
Wojsławice која се наоѓа источно од линијата назначена
со патот што се протега од северната граница на општината до местото Wojsławice до јужната граница на
општината во областа во chełmski,
- областа Chełm,
- општините Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn,
Krasnystaw со градот Krasnystaw, Siennica Różana и дел
од општината Łopiennik Górny која се наоѓа источно од
линијата назначена со патот бр. 17 во областа powiecie
krasnostawski,
- општините Stary Zamość, Nielisz и дел од општината Skierbieszów која се наоѓа на запад од линијата
назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,
- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin,
Stary Brus, Wyryki и руралната општина Włodawa во
областа włodawski,
- регионот łęczyński,
- општината Trawniki во областа świdnicki,
- општините gminy Sławatycze, Sosnówka и Wisznice
во областа bialski,
- општините Adamów, Krzywda, Serokomla,
Wojcieszków и дел од руралната општината Łuków која
се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 63
која се протега од западната граница на општината до
границата со градот Łuków и потоа на север, запад, југ
и исток од северната, западната линија, јужната и источната граница на градот Łuków до вкрстувањето со
патот бр. 806 и на југ од линијата назначена со патот
бр. 806 кој се протега од источната граница на градот
Łuków до од источната граница на руралната општина
Łuków во областа łukowski,
- регионот parczewski,
- регионот radzyński,
- регионот lubartowski,
- општините Horodło, Uchanie, Niedźwiada и дел од
руралната општина Hrubieszów која се наоѓа северно
од линијата означена со патот бр. 844 што се протега
од западната граница на руралната општина
Hrubieszów до границата со градот Hrubieszów и северно од линијата назначена со патот бр. 74 што се протега од источната граница на градот Hrubieszów до источната граница руралната општина Hrubieszów во областа hrubieszowski,
- општините Głusk, Jastków, Niemce и Wólka во областа lubelski,
- општината Mełgiew и градот Świdnik во областа
świdnicki,
- округот Lublin,
Во регионот Podkarpacki:
- општината Narol во областа lubaczowski.
5. 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,
- дел од регионот Maramureș, ограничен со:
- општината Petrova,
- општината Bistra,
- општината Repedea,
- општината Poienile de sub Munte,
- општината Vișeu e Jos,
- општината Ruscova,
- општината Leordina,
- општината Rozavlea,
- општината a Strâmtura,
- општината Bârsana,
- општината Rona de Sus,
- општината Rona de Jos,
- општината Bocoiu Mare,
- општината Sighetu Marmației,
- општината Sarasau,
- општината Câmpulung la Tisa,
- општината Săpânța,
- општината Remeti,
- општината Giulești,
- општината Ocna Șugatag,
- општината Desești,
- општината Budești,
- општината Băiuț,
- општината Cavnic,
- општината Lăpuș,
- општината Dragomirești,
- општината Ieud,
- општината Saliștea de Sus,
- општината Săcel,
- општината Călinești,
- општината Vadu Izei,
- општината Botiza,
- општината Bogdan Vodă,
- градот Groșii Țibileșului, општината Suciu de Sus,
- градот Vișeu de Mijloc, општината Vișeu de Sus,
- градот Vișeu de Sus, општината Vișeu de Sus.
- Дел од регионот Mehedinți, ограничен со следните
општини:
- општината Strehaia,
- општината Greci,
- општината Brejnita Motru,
- општината Butoiești,
- општината Stângăceaua,
- општината Grozesti,
- општината Dumbrava de Jos,
- општината Băcles,
- општината Bălăcița,
- Регионот Arges,
- Регионот Olt,
- регионот Dolj,
- регионот Arad,
- регионот Timiș,
- регионот Covasna,
- регионот Brașov,
- регионот Botoșani,
- регионот Vâlcea.
6. Словачка
- регион Trebishov
Дел 4
1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
2604.

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ И ИЗГЛЕДОТ НА УНИФОРМАТА, ВИДОТ НА ЗАШТИТНАТА
ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И ИСПИТУВАЊЕ НА НЕЈЗИНАТА
ИСПРАВНОСТ
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Дирекција за заштита
и спасување
Директор,
Аднан Џафероски, с.р.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“
2605.
Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12,13, 17, 18 и 19 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 99/19), Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, на седницата одржана на 12 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 2019 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ
НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ
I. Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“,одлучи во 2019 година, државната награда
„Мајка Тереза“, која се доделува за значајни остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и
за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и
меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери од интерес на Република Северна Македонија, да
не се додели на ниту еден од пријавените кандидати.
II. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 08-4233/2
7 август 2019 година
Скопје

Одбор за доделување на Државната
награда „Мајка Тереза“
Претседател,
акад. Алајдин Абази, с.р.
_________
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