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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1179.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4218 КО
Долнени, на м.в.Село и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1,
влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 61 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1,
влез 1, кат-К01, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 66 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1,
влез 1, кат-К01, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина
од 2 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А 5-4,
влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина
од 13 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А 5-4,
влез 2, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
11 м2 и
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А 5-4,
влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од
18 м2, во корист на Република Северна Македонија во
Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1694/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1180.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
МАККАН ХЕЛТ ДОО КУМАНОВО
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДОО Куманово со број 19-127/3
од 5.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-1918/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1181.
Врз основа на член 38 став (1) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11,
47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ
Член 1
Со ова одлука се формира Комисија за управување
со отпад од пакување во следниот состав:
1. За претседател:
- Садула Дураки, министер за животна средина и
просторно планирање.
2. За членови:
- Ана Каранфилова Мазневска, раководител на сектор за управување со отпад, Управа за животна средина,
- Гетоар Абдурамани, помлад сораборник, сектор за
управување со отпад, Управа за животна средина,
- Владо Каровски, раководител на одделение, сектор за ЕУ, Министерството за животна средина и просторно планирање,
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- Михајло Коневски, претставник од „ЕУРО ЕКОПАК“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,
- Мерита Алими, претставник од „АЛПАК-ЕКО“
ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и
отпад од пакување,
- Филип Ивановски, претставник од „ПАКОМАК“
ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,
- Наташа Матеска, претставник од „ЕКОПАЦКИНГ“ ДОО Тетово, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,
- Наташа Бакреска Кормушоска, претставник од Титан Цементарница Усје – самостоен постапувач за управување со отпад од пакување,
- Самија Цамиќ, помлад соработник, сектор за индустиска и инвестициска политика, Министерство за
економија,
- Ивана Серафимова, претставник од Заедницата на
единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС),
- Марина Стаматовска, советник за персонален данок на доход и меѓународни договори, Министерство
за финансии - Управа за имотно правни работи,
- Владо Момировски, претставник од правно лице
„Екоцентар 98“ кое поседува дозвола за постапување
со отпад,
- Даниела Михајловска, претставник од Стопанска
комора на Македонија и
- Антонио Јовановски, претставник од „Гоу Грин“.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 19/2014) .
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2015/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1182.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хематологија - Скопје да спроведе постапка за избор на правно
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои
се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и
не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука бр. 09-344/1 од 8.2.2019 година, Одлука

бр. 09-345/1 од 8.2.2019 година, Oдлука за измена на
Одлука за расход на опрема бр. 09-344/1 од 8.2.2019 година и Одлука бр. 09-345/1 од 8.2.2019 година, бр. 09664/2 од 25.4.2019 година, донесени од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за хематологија – Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2500/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1183.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање
на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“
бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 33/15 и 161/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСУМНАЕСЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
1. Република Северна Македонија врши Осумнаесета емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од
6.500.000 евра.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа
одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година
со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2823/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1184.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО СТРУМИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО Струмица со број
19-477/1 од 11.4.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2883/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1185.
Врз основа член 87-а став (4) од од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај
2019 година, донесе

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1187.
Врз основа на член 102 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ на
Министеството за земјоделство, шумарство и водостопанство се преотстапуват 39 м3 дрвна маса - огревно
дрво.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2884/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1186.
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од
интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе
ОДЛ УКА
ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1. На Министерството за труд и социјална политика, за помош на евидентирани приматели на социјална помош, бесплатно се отстапува следната стока со
завршена царинска постапка и тоа:

Бр. 45-2927/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/18), во насловот зборовите „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република
Северна Македонија“.
Член 2
Во членот 1 во воведната реченица зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
„-Мартин Оџаклиески, државен советник во Министерството за транспорт и врски.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2952/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1188.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
врз основа на член 45 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/06, 150/2010, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18),
објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
НЕГОТИНО
Кандидатите за избор на претседател на суд треба
да ги исполнува условите предвидени во член 45 и
член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно со
потребна документација во оргинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на
Република Северна Македонија, ул. „Македонија“ бр.
5, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето
во Службен весник на РСМ.
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Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Северна Mакедонија на следната адреса:
http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). Од страна
на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите
кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на
знаење на практична работа со компјутери. По однос
на термините за полагање на тестовите и проверка на
знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр. 08-795/2
14 мај 2019 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1189.
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 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 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), во насловот, член 1, член 2 во воведната реченица, член 3 став (1) во воведната реченица,
став (2) во воведната реченица и став (3), член 4 во воведната реченица, член 5 став (1) и став (2) во воведната реченица, член 6 став (1) и став (2) во воведната реченица, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен
дел на ова решение.

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02 – 1105/3
8мај 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,
- N83: Le Buisson des Cailles,
- Rue des Sources,
- Rue Antoine,
- Rue de la Cure,
- Rue du Breux,
- Rue Blondiau,
- Nouvelle Chiyue,
- Rue de Martué,
- Rue du Chêne,
- Rue des Aubépines,
- N85: Rue des Iles,
- N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du
Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des
Combattants до неговото вкрстување со Rue de la Motte,
Rue de la Motte,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue des Bruyères до неговото вкрстување со Rue de
la Gaume (N801),
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со Rue de
l'Accord,
- Rue du Fet,
- N40: Route d'Arlon, 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,
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- 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 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 N894,
- N894 до неговото вкрстување со N801,
- N801 до неговото вкрстување со N891,
- N83 до неговото вкрстување со N85,
- N85 до неговото вкрстување со границата со
Франција.
2. Бугарија
Следните области во Бугарија:
Rегионот Varna со исклучок на селата кои се опфатени во дел 2 од овој Прилог во регионот Silistra:
- цела општина Glavinitza,
- цела општина Tutrakan,
- цела општина Dulovo,
- цела општина Sitovo:
- Bosna,
- Garvan,
- Irnik,
- Iskra,
- Nova Popina,
- Polyana,
- Popina,
- Sitovo,
- Yastrebna,
- во рамките на општината Silistra:
- Vetren.
Во регионот Dobrich:
- цела општина Baltchik,
- цела општина General Toshevo,
- цела општина Dobrich,
- цела општина Dobrich-selska (Dobrichka),
- во рамките на општината Krushari:
- Severnyak,
- Abrit,
- Dobrin,
- Alexandria,
- Polkovnik Dyakovo,
- Poruchik Kardzhievo,
- Zagortzi,
- Zementsi,
- Koriten,
- Krushari,
- Bistretz,
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- Efreytor Bakalovo,
- Telerig,
- Lozenetz,
- Krushari,
- Severnyak,
- Severtsi,
- во рамките на општината Kavarna:
- Krupen,
- Belgun,
- Bilo,
- Septemvriytsi,
- Travnik,
- цела општина Tervel, освен Brestnitsa и Kolartzi,
Во регионот Ruse:
- во рамките на општината Slivo pole:
- Babovo,
- Brashlen,
- Golyamo vranovo,
- Malko vranovo,
- Ryahovo,
- Slivo pole,
- Borisovo,
- во рамките на општината Ruse:
- Sandrovo,
- Prosena,
- Nikolovo,
- Marten,
- Dolno Ablanovo,
- Ruse,
- Chervena voda,
- Basarbovo,
- во рамките на општината Ivanovo:
- Krasen,
- Bozhichen,
- Pirgovo,
- Mechka,
- Trastenik,
- во рамките на општината Borovo:
- Batin,
- Gorno Ablanovo,
- Ekzarh Yosif,
- Obretenik,
- Batin,
- во рамките на општината Tsenovo:
- Krivina,
- Belyanovo,
- Novgrad,
- Dzhulyunitza,
- Beltzov,
- Tsenovo,
- Piperkovo,
- Karamanovo,
Во регионот Veliko Tarnovo:
- во рамките на општината Svishtov:
- Sovata,
- Vardim,
- Svishtov,
- Tzarevets,
- Bulgarsko Slivovo,
- Oresh,
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Во регионот Pleven:
- во рамките на општината Belene:
- Dekov,
- Belene,
- Kulina voda,
- Byala voda,
- во рамките на општината Nikopol:
- Lozitza,
- Dragash voyvoda,
- Lyubenovo,
- Nikopol,
- Debovo,
- Evlogievo,
- Muselievo,
- Zhernov,
- Cherkovitza,
- во рамките на општината Gulyantzi:
- Somovit,
- Dolni vit,
- Milkovitsa,
- Shiyakovo,
- Lenkovo,
- Kreta,
- Gulyantzi,
- Brest,
- Dabovan,
- Zagrazhdan,
- Gigen,
- Iskar,
- во рамките на општината Dolna Mitropoliya:
- Komarevo,
- Baykal,
- Slavovitsa,
- Bregare,
- Orehovitsa,
- Krushovene,
- Stavertzi,
- Gostilya,
Во регионот Vratza:
- во рамките на општината Oryahovo:
- Dolni vadin,
- Gorni vadin,
- Ostrov,
- Galovo,
- Leskovets,
- Selanovtsi,
- Oryahovo,
- во рамките на општината Miziya:
- Saraevo,
- Miziya,
- Voyvodovo,
- Sofronievo,
- во рамките на општината Kozloduy:
- Harlets,
- Glozhene,
- Butan,
- Kozloduy,
Во регионот Montana:
- во рамките на општината Valtchedram:
- Dolni Tzibar,
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- Gorni Tzibar,
- Ignatovo,
- Zlatiya,
- Razgrad,
- Botevo,
- Valtchedram,
- Mokresh,
- во рамките на општината Lom:
- Kovatchitza,
- Stanevo,
- Lom,
- Zemphyr,
- Dolno Linevo,
- Traykovo,
- Staliyska mahala,
- Orsoya,
- Slivata,
- Dobri dol,
- во рамките на општината Brusartsi:
- Vasilyiovtzi,
- Dondukovo,
Во регионот Vidin:
- рамките на општината Ruzhintsi:
- Dinkovo,
- Topolovets,
- Drenovets,
- во рамките на општината Dimovo:
-Artchar,
- Septemvriytzi,
- Yarlovitza,
- Vodnyantzi,
- Shipot,
- Izvor,
- Mali Drenovetz,
- Lagoshevtzi,
- Darzhanitza,
- во рамките на општината Vidin:
- Vartop,
- Botevo,
- Gaytantsi,
- Tzar Simeonovo,
- Ivanovtsi,
- Zheglitza,
- Sinagovtsi,
- Dunavtsi,
- Bukovets,
- Bela Rada,
- Slana bara,
- Novoseltsi,
- Ruptzi,
- Akatsievo,
- Vidin,
- Inovo,
- Kapitanovtsi,
- Pokrayna,
- Antimovo,
- Kutovo,
- Slanotran,
- Koshava,
- Gomotartsi.
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3. Република Чешка
Следните области во Чешка:
- дистриктот Uherské Hradińtě,
- дистриктот okres Kroměříņ,
- дистриктот Vsetín,
- катастарска територија од следните општини во
дистриктот Zlín:
- Bělov,
- Biskupice u Luhačovic,
- Bohuslavice nad Vláří,
- Brumov,
- Bylnice,
- Divnice,
- Dobrkovice,
- Dolní Lhota u Luhačovic,
- Drnovice u Valańských Klobouk,
- Halenkovice,
- Haluzice,
- Hrádek na Vlárské dráze,
- Hřivínův Újezd,
- Jestřabí nad Vláří,
- Kaňovice u Luhačovic,
- Kelníky,
- Kladná-Ņilín,
- Kochavec,
- Komárov u Napajedel,
- Křekov,
- Lipina,
- Lipová u Slavičína,
- Ludkovice,
- Luhačovice,
- Machová,
- Mirońov u Valańských Klobouk,
- Mysločovice,
- Napajedla,
- Návojná,
- Nedańov,
- Nedańova Lhota,
- Nevńová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičína,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vláří,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetechov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Ńtěpán,
- Ńanov,
- Ńarovy,
- Ńtítná nad Vláří,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valańské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Ņlutava.
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4. Естонија
Следните области во Естонија:
- областа Hiiu.
5. 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, 652400, 652500,
652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 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, 655500, 655600, 655700,
655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200,
656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500,
657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100,
658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400,
659500 и 659602,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 900850, 900860, 900930,
900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270,
901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580,
901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050,
902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860,
902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350,
903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460,
904550, 904650, 904750, 904760, 905450 и 905550,
- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 702350, 702450, 702550, 702750, 702850,
703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750,
703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350,
704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950,
705050, 705250, 705350 и 705610,
- 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: 550710, 550810, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350,
552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610,
552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960,
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: 850650, 850850,
851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550,
852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950,
853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250,
855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660,
855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050,
856150, 856260, 857050, 857150, 857350 и 857450.
6. Латвија
Следните области во Латвија:
- во областа Aizputes, општините Aizputes, Cīravas,
Laņas, Kazdangas и градот Aizputes,
- областа Alsungas,
- во областа Durbes општините Dunalkas и Tadaiķu,
- во областа Kuldīgas општината Gudenieku,
- во областа Pāvilostas општината Sakas и градот
Pāvilostas,
- дел од териоријалната единица Stopiņu која се наоѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones,
улицата Dauguļupes и Dauguļupītes,
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- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,
- во областа Grobiņas општините Bārtas и Gaviezes,
- во областа Rucavas општината Dunikas.
7. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Jurbarko административните области:
Smalininkų и Vieńvilės,
- во регионот Kelmės административните области:
Kelmės, околината на Kelmės, Kraņių, Kukečių, 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,
- во регионот Maņeikių административните области:
Sedos, Ńerkńnėnų и Ņidikų,
- 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,
- општината Rietavo,
- во регионот Skuodo административните области:
Barstyčių и Ylakių,
- регионот Ńilalės,
- во регионот Ńilutės административните области:
Juknaičių, Kintų, Ńilutės и Usėnų,
- во регионот Tauragės административните области:
Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Maņonų, Tauragės
miesto и Ņygaičių.
8. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општината Ruciane – Nida и дел од општината Pisz
која се наоѓа на југ од линијата означена со патот бр.
58 и градот Pisz во областа Pisz,
- општината Miłki, дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува
Giżycko и Kętrzyn, дел од општината Giżycko која се
наоѓа на југ од линијата означена со патот бр. 59 која
се протега од западната граница на општината до границата на Giżycko, на југ од линијата означена со патот
бр. 63 која се протега од јужната граница на општината
до границата на Giżycko и на југ од границата на градот Giżycko во областа Giżycko,
- општините Mikołajki, Piecki, дел од општината
Sorkwity која се наоѓа на југ од патот бр. 16 и дел од
руралната општина Mrągowo која се наоѓа од 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 Mrągowo,
- општините Dźwierzuty и Świętajno во областа
szczycieński,
- општините Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki,
дел од општината Elbląg која се наоѓа на исток и на југ
од границата на општината Elbląg и јужно од линијата
назначена со патот бр. S7 што се протега од границата
на општината Elbląg 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 Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto,
Dywity, Jeziorany, Jonkowo и Świątki во областа
olsztyński,
- општините Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn и
Morąg во областа ostródzki,
- општината Zalewo во областа iławski.
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Во регионот Podlaski:
- општините Rudka, Wyszki, и дел од општината
część gminy 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 Perlejewo во областа siemiatycki,
- општината Kolno со градот Kolno, Mały Płock и
Turośl во областа kolneński,
- општината Poświętne во областа białostocki,
- општините Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, дел
од општината Zambrów која се неоѓа на југ од линијата
назначена од патот со бр. S8 и градот Zambrów во областа zambrowski
- општините Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty,
Szepietowo,
Klukowo,
Ciechanowiec,
Wysokie
Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew
во областа wysokomazowiecki,
- општините Miastkowo, Nowogród и Zbójna во областа łomżyński;
Во регионот Mazowiecki:
- општините Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń,
дел од општината Bielany која се наоѓа на запад од назначената линија преку патот бр. 63 и дел од руралната
општина Sokołów Podlaski која се наоѓа на запад од линијата назначена од патот бр. 63
во областа
sokołowski,
- општините Grębków, Korytnica, Liw, Łochów,
Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno и градот Węgrów
во областа węgrowski,
- општините Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin и
Goworowo во областа ostrołęcki,
- градската област Ostrołęka,
- областа ostrowski,
- општините Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie
и Szelków во областа makowski,
- општината Krasne во областа przasnyski,
- општините Mała Wieś и Wyszogród во областа
płocki,
- општините Ciechanów со градот Ciechanów,
Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna
и Sońsk во областа ciechanowski,
- општините Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą,
Naruszewo, Płońsk со градот Płońsk, Sochocin и Załuski
во областа płoński,
- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од
општината Winnica која се наоѓа на исток од линијата
определена со патот кој ги поврзува градовите Bielany,
Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuski,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków,
Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie
wyszkowskim,
- општините
Jadów, Klembów, Poświętne,
Strachówka и Tłuszcz во областа wołomiński,
- општините Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów,
и дел од општината Cegłów која се наоѓа на север од
линијата назначена со патот кој се протега од западната граница на општината што ги поврзува селата
Wiciejów, Mienia, Cegłów и на исток од линијата назначена со патот што ги поврзува градовите Cegłów,
Skwarne и Podskwarne продолжувајќи кон исток, границата на општината и дел од општината Mińsk
Mazowiecki која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 92 која продолжува од западната граница на општината до границата со градот Mińsk
Mazowiecki и на север од линијата назначена со патот
кој се протега од источната граница на градот Mińsk
Mazowiecki кој се поврзува со градовите Targówka,
Budy Barcząckie на источната граница од областа
miński,
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- општината Żelechów во областа garwoliński,
- 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 дел од општината Stromiec која се наоѓа
на југ од линијата назначена со патот бр. 48 во областа
białobrzeski,
- општините Jedlińsk, Jastrzębia и Pionki со градот
Pionki во областа radomski,
- општините Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, и
дел од општината Sochaczew која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 92 кој се протега од источната граница на општината до границата на градот
Sochaczew и на југозападно од линијата назначена со
патот бр. 50, кој се протега од северната граница на општината до границата на градот Sochaczew и дел од
градот Sochaczew кој се наоѓа југозападно од линијата
назначена со патот бр. 50 и 92 во областа
С
sochaczewski,
- општината Policzna во областа zwoleński,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski;
Во регионот Lubelski:
- општините Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża,
Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk,
Strzyżewice и Wojciechów во областа lubelski,
- општините Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość,
Komarów-Osada и дел од руралната општина Zamość
која се наоѓа северно од линјата означена со патот бр.
74 во областа zamojski,
- општинската околија Zamość,
- општините Jeziorzany и Kock во областа
lubartowski,
- општините Adamów и Serokomla во областа
łukowski,
- општините Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż и градот Dęblin во областа rycki,
- општината Janowiec, и дел од руралната општина
Puławy во областа puławski,
- општините Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole
Lubelskie, Poniatowa и Wilków во областа opolski,
- општината Rybczewice, градот Świdnik и дел од
општината која се наоѓа на југ од линијата означена со
патот бр. 17 што се протега од источната граница на
општината Piaski до раскрсницата со патот бр. S12 и
западно од линијата назначена со патот што се протега
од пресекот на патиштата бр. 17 и бр. S12 преку селото
Majdan Brzezicki до северната граница на општината во
областа świdnicki;
- општините Gorzków, Rudnik и Żółkiewka во областа krasnostawski,
- општините gminy Bełżec, Jarczów,
Lubycza
Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek и дел од општината Łaszczów која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 852 во областа tomaszowski,
- општините Łukowa и Obsza во областа biłgorajski,
- регионот Lublin,
- општината Kraśnik со градот Kraśnik, општините
Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz и
Zakrzówek во областа kraśnicki,
- општините Modliborzyce и Potok Wielki во областа
janowski;
Во регионот Podkarpacki:
- општините Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików,
Wielkie Oczy и дел од општината Oleszyce која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега

15 мај 2019

од источната граница на општината низ селото
Borchów до пресекот со патот бр. 865 во Oleszyce, а потоа западно од линијата означена со патот бр. 865 кој
се протега во северо-источниот правец до пресекот со
патот кој се движи северо-западно низ местото
Lubomierz - јужно од линијата назначена со овој пат до
раскрсницата со патот што ги поврзува градовите
Uszkowce и Nowy Dzików - западно од овој пат 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.
9. Романија
Следните области во Романија:
- областа Alba,
- дел од областа Argeș кој не е наведен во Дел 3 од
овој Прилог,
- областа Brașov,
- областа Cluj,
- областа Covasna,
- областа Harghita,
- областа Hunedoara,
- областа Iași,
- областа Neamț,
- областа Vâlcea,
- дел од областа Mehedinți 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,
- Eselnița,
- Salcia,
- Devesel,
- Svinița,
- Gogoșu,
- Simian,
- Orșova,
- Obârșia Closani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Florești,
- Broșteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Ilovița,
- Ponoarele,
- Ilovăț,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Breznița Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlățel,
- Vânju Mare,
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- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punghina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- областа Gorj,
- областа Suceava,
- областа Mureș,
- областа Sibiu,
- областа Caraș-Severin.
Дел 2
1. Белгија
Следните области во Белгија:
Во регионот Luxembourg:
- областа е детерминирана во насока на стрелките
на часовникот од:
- границата со Франција,
- La N85 до неговото вкрстување со N83 во
Florenville,
- La N83 до неговото вкрстување со N891,
- La N891 до неговото вкрстување со N879 во
Marbehan,
- La N879 до неговото вкрстување со N897 во
Marbehan,
- La N897 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 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:
Во регионот Varna:
- во рамките на општината Beloslav:
- Razdelna,
- во рамките на општината Devnya:
- Devnya,
- Povelyanovo,
- Padina,
- во рамките на општината Vetrino:
- Gabarnitsa,
- во рамките на општината Provadiya:
- Staroselets,
- Petrov dol,
- Provadiya,
- Dobrina,
- Manastir,
- Zhitnitsa,

- Tutrakantsi,
- Bozveliysko,
- Barzitsa,
- Tchayka,
- во рамките на општината Avren:
- Trastikovo,
- Sindel,
- Avren,
- Kazashka reka,
- Yunak,
- Tsarevtsi,
- Dabravino,
- во рамките на општината Dalgopol:
- Tsonevo,
- Velichkovo,
- во рамките на општината Dolni chiflik:
- Nova shipka,
- Goren chiflik,
- Pchelnik,
- Venelin,
Во регионот Silistra:
- во рамките на општината Kaynardzha:
- Voynovo,
- Kaynardzha,
- Kranovo,
- Zarnik,
- Dobrudzhanka,
- Golesh,
- Svetoslav,
- Polkovnik Cholakovo,
- Kamentzi,
- Gospodinovo,
- Davidovo,
- Sredishte,
- Strelkovo,
- Poprusanovo,
- Posev,
- во рамките на општината Alfatar:
- Alfatar,
- Alekovo,
- Bistra,
- Kutlovitza,
- Tzar Asen,
- Chukovetz,
- Vasil Levski,
- во рамките на општината Silistra:
- Glavan,
- Silistra,
- Aydemir,
- Babuk,
- Popkralevo,
- Bogorovo,
- Bradvari,
- Sratzimir,
- Bulgarka,
- Tsenovich,
- Sarpovo,
- Srebarna,
- Smiletz,
- Profesor Ishirkovo,
- Polkovnik Lambrinovo,
- Kalipetrovo,
- Kazimir,
- Yordanovo,
- во рамките на општината Sitovo:
- Dobrotitza,
- Lyuben,
- Slatina,
Во регионот Dobrich:
- во рамките на општината Krushari:
- Kapitan Dimitrovo,
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- Ognyanovo,
- Zimnitza,
- Gaber,
- во рамките на општината Tervel:
- Brestnitza,
- Kolartzi,
- во рамките на општината Shabla:
- Shabla,
- Tyulenovo,
- Bozhanovo,
- Gorun,
- Gorichane,
- Prolez,
- Ezeretz,
- Zahari Stoyanovo,
- Vaklino,
- Granichar,
- Durankulak,
- Krapetz,
- Smin,
- Staevtsi,
- Tvarditsa,
- Chernomortzi,
- во рамките на општината Kavarna:
- Balgarevo,
- Bozhurets,
- Vranino,
- Vidno,
- Irechek,
- Kavarna,
- Kamen briag,
- Mogilishte,
- Neykovo,
- Poruchik Chunchevo,
- Rakovski,
- Sveti Nikola,
- Seltse,
- Topola,
- Travnik,
- Hadzhi Dimitar,
- Chelopechene.
3. Република Чешка
Следните области во Чешка:
- катастарска територија од следните општини во
дистриктот Zlín:
- Bohuslavice во Zlín,
- Bratřejov во близина на Vizovic,
- Březnice во близина на Zlín,
- Březová во близина на Zlín,
- Březůvky,
- Deńná во близина на Zlín,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Drņková,
- Fryńták,
- Horní Lhota во Luhačovic,
- Horní Ves во Fryńtáku,
- Hostińová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěńov,
- Jaroslavice во Zlín,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice во Zlín,
- Kańava,
- Klečůvka,
- Kostelec во Zlín,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota во Zlín,
- Lhotka во Zlín,

15 мај 2019

- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Luņkovice,
- Malenovice во Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice во Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí во Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prńtné,
- Příluky во Zlín,
- Racková,
- Raková,
- Salań во Zlín,
- Sehradice,
- Slopné,
- Sluńovice,
- Ńtípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd во Valańských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Vńemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Ņelechovice nad Dřevnicí.
4. Естонија
Следните области во Естонија:
- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiu).
5. 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, 702950, 703050,
703150, 703250, 703370, 705150, 705450 и 705510,
- Во регионот 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, 856250, 856350, 856360,
856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850,
856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260,
850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 и
857550,
- Во регионот Nógrád, 550110, 550120, 550130,
550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510,
550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250,
551350, 551360, 551810 и 551821,
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- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, 650100,
650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700,
650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400,
656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100,
658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600,
658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000,
659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901,
660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 и 660800,
- Во регионот Hajdú-Bihar, 900150, 900250, 900350,
900450, 900550, 900650, 900660, 900670 и 901850.
6. Латвија
Следните области во Латвија:
- областа Ādaņu,
- во областа Aizputes општината Kalvenes,
- 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 општините Durbes и Vecpils,
- 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,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas,
Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas,
Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- областа Lielvārdes,
- областа Līgatnes,
- областа Limbaņu,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,
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- 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.
7. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Alytaus административните области:
Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo,
Nemunaičio, Pivańiūnų Simno и Raitininkų,
- регионот Anykńčių,
- општината Birņų,
- регионот Birņų,
- регионот Anykńčių Birņų,
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- општината Druskininkų,
- општината Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- регионот Jonavos,
- во регионот Jonińkio административните области:
Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio и Satkūnų,
- во регионот Jurbarko административните области:
Erņvilko, Jurbarko miesto и Jurbarkų,
- општината Kaińiadorių,
- регионот Kaińiadorių,
- општината Kalvarijos,
- општината Kauno,
- регионот Kauno,
- општината Kazlų Rūdos,
- 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,
- регионот Kėdainių ,
- регионот Kupińkio,
- во регионот Lazdijų административните области:
Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų и Noragėlių,
- во регионот Marijampolės административните области: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Ńunskų.
- во регионот Maņeikių административните области:
Ńerkńnėnų, Ņidikų и Sedos,
- регионот Molėtų,
- регионот Pakruojo,
- регионот Panevėņio,
- регионот Pasvalio,
- во регионот Radvilińkio административната област
Aukńtelkų, дел од административната област Baisogalos
западно од патот бр. 144, Radvilińkio, општината
Radvilińkio, дел од општината Ńeduvos на југ од патот
бр. A9 и на запад од патот бр. 3417, дел од општините
Tyrulių, Pakalnińkių, Sidabravo, Skėmių и Ńeduvos на север од патот бр. A9 и на исток од патот бр. 3417, и административната област Ńiaulėnų,
- општината Prienų,
- во регионот Prienų административните области
Ańmintos, Balbierińkio,
Ińlauņo,
Naujosios Ūtos,
Pakuonio, Ńilavoto 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,
- регионот Ńakių,
- регионот Ńalčininkų,
- во регионот Ńilutės административната област
Rusnės,
- регионот Ńirvintų,
- регионот Ńvenčionių,
- во регионот Tauragės административните области:
Batakių и Gaurės,
- во регионот Telńių административните области:
Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryńkėnų, Telńių
miesto, Upynos, Varnių, Vieńvėnų и Ņarėnų,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- општината Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- општинатаVilkaviskio,
- регионот Visagino,
- регионот Zarasų.
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8. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
- општините Kalinowo, Prostki, Stare Juchy и руралната општина Ełk во областа ełcki,
- општините Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, и
дел од општината Elbląg која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. S7 што се протега од границата со општината Elbląg до источната граница на 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,
- општините Kruklanki, Wydminy, дел од општината Ryn која се наоѓа на север од железничката линија
која ги поврзува местата Giżycko и Kętrzyn и дл од руралната општина Giżycko која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 59 кој се протега од западната граница на
општината до границата на
Giżycko, на север од линијата назначена со патот бр. 63
кој се протега од јужната граница на општината до
границата на Giżycko и северно од границата на градот
Giżycko и градот Giżycko во областа giżycki,
- општината Dubeninki, дел од општината Gołdap
која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот
бр. 65 што се протега од јужната граница на општината
до пресекот со патот бр. 1815N и северно од линијата
обележана со патот бр. 1815N што се протега од западната граница на општината до раскрсницата со патот
бр. 65 во областа gołdapski,
- општината Pozezdrze и дел од општината
Węgorzewo која се наоѓа западно од од линијата назначена со патот бр. 63, кој се протега од југоисточната
граница на општината до крстосницата со патот бр.
650, а потоа на југ од линијата назначена со патот бр.
650 што се протега од пресекот со патот бр. 63 до пресекот со патот до селото Przystań и на исток од линијата означена со патот што ги поврзува селата Przystań,
Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec во областа
węgorzewski,
- општините Olecko, Świętajno, Wieliczki и дел од
општината Kowale Oleckie која се наоѓа источно од линијата обележана со патот бр. 65 и југоисточно од линијата означена со патот кој ги поврзува Kowale
Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki кој се протега до јужната граница на општината во областа olecki,
- општините Orzysz, Biała Piska и дел од општината
Pisz која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 58 во областа piski,
- општината Górowo Iławeckie со градот Górowo
Iławeckie, Bisztynek, дел од руралната општина која се
наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 51
која се протега од северната граница на општината до
прсекот со патот бр. 57 и на запад од линијата назначена со патот бр. 57 која се протега од пресекот со патот
бр. 51 до јужната граница на општината и градот
Bartoszyce во областа bartoszycki,
- општината Kolno во областа olsztyński,
- регионот braniewski,
- општината Kętrzyn со градот Kętrzyn, Reszel 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,
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- регионот lidzbarski,
- дел од општината која се наоѓа северно од патот
бр. 16 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 Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk,
Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce и Siemiatycze со
градот Siemiatycze во областа siemiatycki,
- регионот hajnowski,
- општините Kobylin-Borzymy и Sokoły во областа
wysokomazowiecki,
- дел од областа Zambrów која се наоѓа северно од
линијата назначена со патот бр. S8 во областа
zambrowski,
- општините Grabowo и Stawiski во областа
kolneński,
- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo,
Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków,
Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,
- општините Boćki, Orla, Bielsk Podlaski со градот
Bielsk Podlaski 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 и дел од општината Kotuń која се
наоѓа на исток од линијата назначена со патот што го
поврзува селотата Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń по
улиците Gorzkowskiego и Kolejowej железничкиот премин што се поврзува со Siedlecką, Broszków, Żuków во
областа siedlecki,
- општината Siedlce,
- општините Repki, Jabłonna Lacka, дел од општината Bielany која се наоѓа источно од линијата назначена
со патот бр. 63 и дел од руралната општина Sokołów
Podlaski која се наоѓа на исток од линијата назначена
со патот бр. 63 во областа sokołowski,
- регион łosicki,
- општините Brochów, Młodzieszyn, дел од руралната општина Sochaczew се наоѓа северно од линијата
назначена од пат бр. 92 кој се протега од источната граница на општината до границата на градот Sochaczew и
северо-источно од линијата означена со патот бр. 50
што се протега од северната граница на општината до
границата на градот Sochaczew и дел од градот
Sochaczew кој се наоѓа на северо-исток од линијата
назначена со патот бр. 50 и 92 во областа sochaczewski,
- регионот nowodworski,
- општините Joniec и Nowe Miasto во областа
płoński,
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- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот што ги поврзува градовите Bielany,
Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuski,
- општините Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin,
Wołomin, Zielonka и Ząbki во областа wołomiński, и дел
од општината Somianka која се наоѓа на југ од линијата
назначена со патот бр. 62 во областа wyszkowski,
- општините Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz,
Mrozy, Siennica, Sulejówek, и дел од општината Cegłów
која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој
се протега од западната граница на општината и ги
поврзува селата Wiciejów, Mienia, Cegłów и западно од
линијата назначена со патот кој ги поврзува Cegłów,
Skwarne и Podskwarne на источната граница на општината и дел од општината Mińsk Mazowiecki која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 92 која се
протега од западната граница на општината до границата со градот Mińsk Mazowiecki и на југ од линијата
назначена со патот што се протега од источната граница на градот Mińsk Mazowiecki поврзувајќи ги
Targówka, Budy Barcząckie со источната граница на општината и градот Mińsk Mazowiecki во областа miński,
- општините Borowie, Wilga, Garwolin z miastem
Garwolin, Górzno, Łaskarzew со градот Łaskarzew,
Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny,
Sobolew i Trojanów 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;
Во регионот Lubelski:
- општините Borki, Czemierniki, Kąkolewnica,
Komarówka Podlaska, Wohyń и Radzyń Podlaski со градот Radzyń Podlaski во областа radzyński,
- општината Stoczek Łukowski со градот Stoczek
Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda,
Stanin, дел од руралната општина Łuków источно од
линијата назначена со патот бр. 63, кој се протега од
северната граница на општината до границата на градот Łuków и северно од линијата назначена со патот
бр. 806 што се протега од источната граница на градот
Łuków до источната граница на руралната општина
Łuków и градот Łuków во областа łukowski,
- 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,
- општината Łęczna и дел од општината Spiczyn која се наоѓа на запад од линијата назначена од патот бр.
829 во областа łęczyński,
- дел од општината Siemień која се наоѓа западно од
линијата обележана со патот бр. 815 и дел од општината Milanów, која се наоѓа западно од патот бр. 813 во
областа parczewski,
- општините Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej,
Kamionka, Michów и Lubartów со градот Lubartów, во
областа lubartowski,
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- општините Niemce, Garbów и Wólka во областа
lubelski,
- општината Mełgiew и дел од општината Piaski која
се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 17
што се протега од источната граница на општината
Piaski до пресекот со патот бр. S12 и источно од линијата означена со патот што се протега од пресекот на
патиштата бр. 17 и бр. S12 преку селото Majdan
Brzezicki до северната граница на општината во областа świdnicki,
- општината Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, дел од
општината Krasnystaw која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 17, кој се протега од североисточната граница на општината до границата на градот Krasnystaw, градот Krasnystaw и дел од општината
Łopiennik Górny која се наоѓа западно од линијата назначена 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 назначена со патот бр.
844 и на југ од линијата назначена со патот бр. 74 и
градот Hrubieszów во областа hrubieszowski,
- општините Telatyn, Tyszowce и дел од општината
Łaszczów која се наоѓа северно од линијата назначена
со патот бр. 852 во областа tomaszowski,
- дел од општината Wojsławice која се наоѓа западно од линијата назначена со патот што се протега од
северната граница на општината низ селото Wojsławice
до јужната граница на општината во општината
chełmski,
- општините Grabowiec и Skierbieszów во областа
zamojski,
- 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 Annopol, Dzierzkowice и Gościeradów
во областа kraśnicki,
- општината Józefów nad Wisłą во областа opolski,
- општината Stężyca во областа rycki;
Во регионот Podkarpacki:
- општините Radomyśl nad Sanem и Zaklików во областа stalowowolski.
9. Романија
Следните области во Романија:
- областа Alba,
- дел од областа Maramureș кој не е наведен во Дел
3 од овој Прилог, со општините:
- општината Vișeu de Sus,
- општината Comuna 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,
- општината Asuaju de Sus,
- општината Băița de sub Codru,
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- 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,
- областа Bistrița-Năsăud.
Дел 3
1. Латвија
Следните области во Латвија:
- 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.
2. Литванија
Следните области во Литванија:
- регионот Akmenės,
- општината Alytaus miesto savivaldybė,
- во регионот Alytaus, административните области:
Alytaus и Punios,
- општината Birńtono,
- во регионот Jurbarko, административните области:
Girdņių, Juodaičių, Raudonės, Seredņiaus, Skirsnemunės,
Ńimkaičiųir и Veliuonos,
- во регионот Jonińkio, административните области:
Gaiņaičių, Gataučių, Jonińkio, Rudińkių, Skaistgirio и
Ņagarės,
- во регионот Lazdijų, административните области:
Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Ńeńtokų, Ńventeņerio,
Teizių и Veisiejų,
- во општината Marijampolės, административните
области: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės,
- во регионот Maņeikių, административните области: Laiņuvos, Maņeikių apylinkės, Maņeikių, Reivyčių,
Tirkńlių и Viekńnių,
- во регионот Prienų, административните области:
Jiezno и Staklińkių,
- во регионот Radvilińkio, административната област Baisogalos источно од патот со бр. 144, административните области Grinkińkio и Ńaukoto,
- во регионот Raseinių, административните области:
Kalnųjų и Girkalnio јужно од патот со бр. A1,
- општината Ńiaulių,
- Регионот Ńiaulių,
- Во регионот Telńių, општината Tryńkių.
3. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurski:
-општината Sępopol и дел од руралната општина
Bartoszyce која се наоѓа на исток од линијата назначена
со патот бр. 51 што се протега од северната граница на
општината до пресекот со патот бр. 57 и источно од линијата назначена со патот бр. 57 што се протега од пресекот со патот бр. 51 до јужната граница на општината
во областа bartoszycki,
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- општините Srokowo, Barciany и дел од општината
Korsze која се наоѓа северно од линијата назначена со
патот што се протега од источната граница и ги поврзува градовите 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 Budry и дел од општината Węgorzewo
која се наоѓа источно од линијата назначена со патот
бр. 63 што се протега од југоисточната граница на општината до пресекот со патот бр. 650, а потоа северно
од линијата означена со патот бр. 650, кој се протега од
пресекот со патот бр. 63 до пресекот со патот кој се
протега до селото Przystań и западно од линијата означена со патот што ги поврзува Przystań, Pniewo,
Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec во областа
węgorzewski,
- дел од општината Banie Mazurskie која се наоѓа на
север од линијата назначена од патот бр. 650 во областа gołdapski,
Во регионот Mazowieckim:
- општините Domanice и Wiśniew во областа
siedlecki,
Во регионот Lubelski:
- 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,
- општината Siennica Różana дел од општината
Łopiennik Górny која се наоѓа источно од линијата обележана со патот бр. 17 и дел од општината Krasnystaw
која се наоѓа источно од линијата назначена со патот
бр. 17, продолжувајќи од североисточната граница на
општината до границата на градот Krasnystaw во областа krasnostawski,
- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin,
Stary Brus, Wyryki и руралната општина Włodawa во
областа włodawski,
- општините Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów и
дел од општината Spiczyn која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 829 во областа łęczyński,
- општината Trawniki во областа świdnicki,
- општините Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda,
Parczew, Sosnowica, и дел од општината Siemień која се
наоѓа на исток од линијата означена со патот бр. 815 и
дел од општината Milanów која се наоѓа источно од патот бр. 813 во областа parczewski,
- општините Sławatycze, Sosnówka, и Wisznice во
областа bialski,
- општината Ulan Majorat во областа radzyński,
- општините Ostrów Lubelski, Serniki и Uścimów во
областа lubartowski,
- општината Wojcieszków и дел од руралната општина Łuków која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 63 што се протега од северната граница на општината до границата со Łuków, а потоа северно, западно, јужно и источно од северната, западната, јужната и источната граница на градот Łuków до
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раскрсницата со патот бр. 806 и јужно од линијата обележана со патот бр. 806 кој се протега од источната
граница на Łuków на источната граница на руралната
општина Łuków во областа łukowski,
- општините Horodło, Uchanie 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,
Во регионот Podkarpacki:
- општините Cieszanów,
Lubaczów со градот
Lubaczów и дел од општината Oleszyce која се наоѓа
северно од линијата назначена со патот што се протега
од источната граница на општината низ селото
Borchów до пресекот со патот бр. 865 во Oleszyce, а потоа источно од линијата обележана со патот бр. 865
протегајќи се во северо-источен правец до пресекот со
патот кој се протега северо-западно преку Lubomierz северно од линијата назначена со овој пат до пресекот
со патот што ги поврзува градовите Uszkowce и Nowy
Dzików - источно од патот во областа lubaczowski.
4. Романија
Следните области во Романија:
- градската околината на București,
- регионот Constanța,
- регионот Satu Mare,
- регионот Tulcea,
- регионот Bacău,
- регионот Bihor,
- регионот Brăila,
- 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,
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- 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,
- Дел од регионот Arges, ограничен со следните општини:
- општината Bârla,
- општината Miroși,
- општината Popești,
- општината Ștefan cel Mare,
- општината Slobozia,
- општината Mozăceni,
- општината Negrași,
- општината Izvoru,
- општината Recea,
- општината Căldăraru,
- општината Ungheni,
- општината Hârsești,
- општината Stolnici,
- општината Vulpești,
- општината Rociu,
- општината Lunca Corbului,
- општината Costești,
- општината Mărăsești,
- општината Poiana Lacului,
- општината Vedea,
- општината Uda,
- општината Cuca,
- општината Morărești,
- општината Cotmeanaâ,
- општината Răchițele de Jos,
- општината Drăganu-Olteni,
- општината Băbana,
- општината Bascov,
- општината Moșoaia,
- општината Pitești,
- општината Albota,
- општината Oarja,
- општината Bradu,
- општината Suseni,
- општината Căteasca,
- општината Rătești,
- општината Teiu,
- регионот Olt,
- регионот Dolj,
- регионот Arad,
- регионот Timiș,
- регионот Covasna,
- регионот Brașov,
- регионот Botoșani.
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Дел 4
1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
__________
1190.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ КОИ СЕ
ПРОИЗВЕДЕНИ, СКЛАДИРАНИ ИЛИ ЗА НИВ Е
ИЗДАДЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И СЕ НАМЕНЕТИ
ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни
мекотели кои се произведени, складирани или за нив е
издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 154/08).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-1629/1
9 мај 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1191.
Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4 и член 15
став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08,
67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16,
31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина,
Република Бугарија, Република Хрватска, Република
Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора,
Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и
Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот
за ратификација на Мултилатералната спогодба
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07
и 98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО НА
ВОЗДУХОПЛОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/18) во членот 2 во ставот (1) збо-
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ровите: “оперативен воздушен сообраќај (OAT)” се заменуваат со зборовите:”општ воздушен сообраќај
(GAT)”.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.10-364/3
3 мај 2019 година
Скопје

Агенција за цивилно воздухопловство
Директор,
Томислав Тунтев, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
1192.
Врз основа на член 58 од Законот за Академијата за
судии и јавни обвинители (,,Службен весник на РМ“
број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители
Павел Шатев, Скопје, на 144-та седницата, одржана на
9.5.2019 година, донесе одлука за објавување на
ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ПРИЕМ ВО ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ
ШАТЕВ“ СКОПЈЕ
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ Скопје, објавува јавен оглас, за прием на 60
слушатели во почетна обука, 2019-2021 година.
Услови за прием во почетна обука
Согласно член 57 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ број
20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:
- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити
според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС),
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку две години на правни
работи по положен правосуден испит,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски
или германски), што се утврдува во рамки на приемниот испит во Академијата,
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена
способност.
Содржина на пријавата и потребни документи
Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава
на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.
Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Скопје, на адреса, бул. „Јане Сандански“ број 12, ламела 2, 1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30
часот или да го преземат од интернет страницата на
Академијата www.jpacademy.gov.mk.
Кон пријавата, во оригинал или во форма на копии
заверени кај нотар, задолжително се приложуваат следните документи:
- уверение за дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или за дипломиран правник со стекнати 300
кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
(ЕКТС),
- уверение за положен правосуден испит,
- потврда за работниот стаж,
- уверение дека не е изречена мерка на безбедност,
забрана на вршење професија, дејност или должност,
- уверение за државјанство,
- потврда – сертификат за практична работа со компјутери (MICROSOFT OFFICE, INTERNET)- основно
ниво на познавање,
- лекарско уверение издадено од специјалист по медицина на трудот.
Рок и начин на пријавување
Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на неговото објавување во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Северна Македонија“ се објавува и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната
табла на Академијата и на интернет страницата на Академијата.
Пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги поднесуваат лично до лицето
овластено за прием во Академијата во работни денови,
од 08:30 до 16:30 часот и притоа секој кандидат добива
испитна шифра.
Навременоста на доставувањето на пријавата со
потребните документи како и комплетноста на документите ги оценува Комисијата за приемен испит.
Подготвителна настава
Академијата организира подготвителна настава за
сите пријавени лица за прием во почетна обука во Академијата.
Подготвителната настава се организира најмалку 45
дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.
За местото и времето на одржувањето на подготвителната настава, навремено се известуваат сите пријавени кандидати, а информацијата се објавува и на интернет страницата на Академијата.
Приемен испит
Приемниот испит за почетна обука се полага пред
Комисија за приемен испит согласно Програма за полагање на приемниот испит и Правилник за полагање на
приемниот испит, кои навремено ќе бидат објавени на
интернет страницата на Академијата. Приемниот испит
се полага во термини и рокови што ќе ги определи Комисијата за приемен испит.
Управен одбор
Претседател,
Сашо Рајчев, с.р.

Стр. 20 - Бр. 94

15 мај 2019

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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