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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2686.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на недвижни ствари - деловни
простории, кои се наоѓаат на ул.„Кеј Димитар Влахов“
бр.4, Скопје, во зграда 1, влез 1, дел од кат 2 со површина од 768,04 м2 од вкупно 1517 м2, КП бр.9521,
КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- канцеларија број 1, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 55.51 м2;
- канцеларија број 2, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 37.89 м2;
- канцеларија број 3, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 38.65 м2;
- канцеларија број 4, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 39.34 м2;
- канцеларија број 5, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 27.80 м2;
- просторија број 6, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 83.11 м2;
- просторија број 7, намена на посебниот дел од
зградата Хол, со внатрешна површина од 74.11 м2;
- просторија број 8, намена на посебниот дел од
зградата Скали, со внатрешна површина од 26.70 м2;
- просторија број 9, намена на посебниот дел од
зградата Лифтови, со внатрешна површина од 19.01
м2;
- просторија број 10а/10б, намена на посебниот дел
од зградата Санитарен јазол, со внатрешна површина
од 46.61 м2;
- канцеларија број 11, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 70.53 м2;
- канцеларија број 12, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 65.77 м2;
- канцеларија број 13, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 39.05 м2;
- канцеларија број 14, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 17.78 м2;
- канцеларија број 15, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 25.61 м2;
- канцеларија број 16, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 19.49 м2;
- канцеларија број 17, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 22.98 м2;
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- канцеларија број 19, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 25.38 м2;
- канцеларија број 20, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 32.72 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
животна средина и просторно планирање и Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5414/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2687.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија се
дава на трајно користење, без надомест недвижна ствар
- деловна просторија, која се наоѓа на ул.„Кеј Димитар
Влахов“ бр.4 во Скопје, КП бр. 9521, КО Центар 1, и
тоа зграда 1, влез 1, дел од приземје, намена на посебниот дел од зградата ДП, со површина од 13,71 м2 од
вкупно 38 м2, запишанa во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Северна Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5414/2
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2688.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување на Годишната инвестициона програма
на Јавното претпријатие Службен весник на Република
Северна Македонија за 2019 година, бр.02-1502/1 од
16.7.2019 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16.7.2019
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5465/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2689.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ
АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Железници на
Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје,
без надомест 400.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа
со следната динамика:
- за август 2019 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво
- за септември 2019 година се отстапуваат 200.000
литри Еуродизел БС гориво
Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се отстапуваат на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност – превоз на патници и стока со
железницата.

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати, паѓаат на товар на Железници на Република
Северна Македонија Транспорт АД-Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа oдлука.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5586/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2690.
Врз основа на член 506 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Северна Македонија, во својство
на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ, ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа oдлука се одобрува Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на
електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година,
усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво со Одлука УО бр.02-1620/91/4 од 26.3.2019 година
и УО бр.02-2925/106/8 од 10.6.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5627/1
20 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2691.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС ЗЛЕТОВИЦА
ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип бр.02-432/31 од 19.7.2019 година, донесена од Управниот одбор на oва јавно претпријатие, на седницата, одржана на 19.7.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5791/1
20 август 2019 година
Скопје

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

______________________
2692.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Северна Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари - деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кој
се наоѓа на
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Член 2
Се овластува Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за
продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5947/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2693.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ брoj 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА СРЕДСТВА НА
ДЕЛ ОД АКУМУЛИРАНАТА ДОБИВКА НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА И
УПЛАТА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка нa Јавното претпријатие за државни патишта и уплата во Буџетот на Република Македонија
бр. 02-8091/4 од 22.7.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова jавно претпријатие, на седницата,
одржана на 22.7.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5952/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2694.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за
2018 година, бр.02-3026/4 од 12.3.2019 година, усвоена
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 12.3.2019 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5953/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2695.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за
работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година, бр.02-8097/1 од 18.7.2019 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 22.7.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5953/2
20 август 2019 година
Скопје

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

2696.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени со работењето на
Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година, бр.02-3026/6 од 12.3.2019 година, донесена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 12. 3.2019 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5953/3
20 август 2019 година
Скопје

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

2697.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2019
ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта, бр.02243/5, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 8.8.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето вo „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5957/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2698.
Врз основа на член 227, став (5) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13,
188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност бр. 01-830/7 од
14.8.2019 година, донесен од Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6041/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2699.
Врз основа на член 166 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и
113/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ - НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ГАЛИЧИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект
кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален
парк Галичица - угостителска дејност на сплавови во
Извориште кај Св.Наум, бр.08-470/1 од 24.7.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6059/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2700.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седница одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА
2019 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Програмата за
изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2019 година на ЈПВ Лисиче – Велес
бр.01-358/7 од 25.7.2019 година, усвоена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.7.2019 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6329/1
20 август 2019 година
Скопје

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6434/2
20 август 2019 година
Скопје

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

2701.
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија”
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година донесе

2703.
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија”
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА СТАНОВИ,
ПОДРУМИ И ГАРАЖИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на станбен простор бр.02-7973/6-2 од
29.7.2019 година, донесена од Одборот на директори
на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6434/1
20 август 2019 година
Скопје

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

2702.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ, ПОДРУМИ И
ГАРАЖИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни
цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба бр.45-1270/3 од 3.6.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/19).

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување продажна цена на станови, подруми и гаражи наменети за продажба бр.02-7973/6-4 од 29.7.2019
година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6434/3
20 август 2019 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2704.
Врз основа на член 67 став (3) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКРШОЧНИОТ
ОРГАН
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината и начинот на определување на реално направените трошоци
во прекршочна постапка пред прекршочните комисии
во јавните органи, самостојните регулаторни тела и
другите органи надлежни согласно закон за водење на
прекршочна постапка и изрекување на прекршочни
санкции (во натамошниот текст: прекршочните органи).
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Член 2
Висината на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во
прекршочните органи од членот 1 од овој правилник се
утврдува во износ од 250,00 денари за секоја прекршочна постапка пред прекршочен орган.
Член 3
Реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии на прекршочните
органи од членот 1 од овој правилник се определуваат
врз основа на трошоците за:
- препорачана достава на писменото во прекршочната постапка;
- коверт/плико (големо, средно и мало) и
- трошоци за печатење (хартија – А4 формат и тонер, користени во прекшочната постапка).
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-3508/2
14 август 2019 година
Министер за правда,
Скопје
д - р Рената Дескоска, с.р.
__________
2705.
Врз основа на член 43 став (6) од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА
СТОРИТЕЛИТЕ НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ ЗА СТОРЕНИОТ
ПРЕКРШОК
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденција на јавните органи, самостојните регулаторни тела и другите органи надлежни согласно закон за водење на прекршочна постапка
и изрекување на прекршочни санкции (во натамошниот
текст: прекршочните органи) за сторителите на прекршок и за изречените прекршочни санкции за сторениот
прекршок.
Член 2
Евиденцијата за сторителите на прекршок и за изречените прекршочни санкции за сторениот прекршок се
води електронски, посебно за физички/одговорни лица
и посебно за правни лица.
Член 3
Евиденцијата на прекршочните органи при водење
на прекршочна постапка се состои од следните податоци:
1) Податоци за барањето за поведување на прекршочна постапка:
- реден број;
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- број на прекршочен предмет и датум на внесување
во евиденција;
- број и датум на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- вид на прекршокот (опис по област);
- правна квалификација на прекршокот;
- вид и количина на предмет на прекршок (ако
прекршокот е поврзан со стока);
- датум на сторување на прекршокот и
- датум на настапување на застареност за водење на
прекршочна постапка.
2) Податоци за сторителот на прекршокот:
- име и презиме на физичко/одговорно лице или назив на сторителот;
- адреса/седиште на сторителот и
- ЕМБГ/ЕДБ на сторителот (за странец се запишува
број на патна исправа).
3) Одлука на прекршочниот орган:
- број и датум;
- вид на одлука:
- изречена прекршочна санкција при утврдена
прекршочна одговорност на сторителот;
- износ на глоба;
- изречена прекршочна мерка (одземање на предмет
на прекршок);
- трошоци на постапката и
- датум на достава на одлуката до сторителот.
4) Постапка по правни лекови
a) Постапка по жалба пред Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот
надзор и прекршочна постапка (во натамошниот текст:
Државната комисија):
- датум на предавање на списи по жалба до Државната комисија;
- број и датум на одлука на Државната комисија;
- вид на одлука и
- датум на прием на одлуката на Државната комисија во прекршочниот орган.
б) Постапка по тужба пред Управен суд:
- датум на предавање на списи на предмет по тужба
до Управен суд;
- број и датум на одлука на Управен суд;
- вид на одлука и
- датум на прием на одлуката на Управен суд во
прекршочниот орган.
в) Постапка по жалба пред Виш управен суд:
- датум на предавање на списи на предмет по жалба
до Виш управен суд;
- број и датум на одлука на Виш управен суд;
- вид на одлука и
- датум на прием на одлуката на Виш управен суд
во прекршочниот орган.
5) Постапка за извршување:
- датум на правосилност;
- датум на извршност;
- наплата на глоба или извршување на друга прекршочна санкција (да/не);
- датум на известување до Управа за јавни приходи
за присилна наплата на глоба и
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- датум на известување до Агенција за управување
со одземен имот за натамошно постапување со предметот на прекршок.
6) Податоци за архивирање на предмет/забелешки:
- датум на архивирање на прекршочен предмет и
- забелешка за промените на внесените податоци
(бришење на прекршочните санкции и друго).
Член 4
Евиденцијата на прекршочните органи за издадените прекршочни платни налози ги содржи следните
податоци:
1) Податоци за постапката за издавање на прекршочен платен налог:
- реден број;
- број и датум на записник за прекршок и
- правна квалификација на прекршокот.
2) Податоци за сторителот на прекршокот:
- име и презиме или назив на сторител;
- адеса/седиште на сторителот и
- ЕМБГ/ЕДБ на сторителот (за странец се запишува
број на патна исправа).
3) Постапка за извршување:
- број и датум на платен налог;
- износ на глоба (во евра);
- рок за доброволно плаќање на глоба;
- наплата на глоба (да/не) и
- датум на поднесено барање за поведување на
прекршочна постапка.
Член 5
Податоците во евиденцијата од членот 3 од овој
правилник се евидентираат од страна на прекршочната
комисија во прекршочниот орган, а податоците во евиденцијата од членот 4 од овој правилник се евидентираат од страна на службеното лице или организационата единица на прекршочниот орган кој го издал прекршочниот платен налог, најдоцна десет дена од денот на
добивањето на податоците.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-3508/3
14 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2706.
Врз основа на член 6 став (1) точка д), член 173 став
(2), член 176, член 178 и член 181 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, Ре-

публика 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), министерот
за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА
ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, НИВНА ГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И
ПЛОВИДБЕНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, правилата и посебните
услови за вршење на надзор и посебните услови кои
треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивната градба, одржување и
пловидбеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/19), членот 14 се менува и гласи:
„Инспекцискиот надзор на воздухопловите и на
нивната градба, одржување и пловидбеност го вршат
инспектори
за
одржување
и
пловидбеност
(Maintenance/Airworthines Inspector) кои се овластени
од Агенцијата и кои покрај општиот услов од член 181
од Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат
и следните посебни услови:
а) успешно завршена обука за инспектор согласно
Програмата за обука на Агенцијата која најмалку треба
да вклучува:
- обука пропишана со Упатството за примена
(Guidance Material) за Part 21 дадени во Одлуката бр.
2012/020/R на извршниот директор на EASA со нејзините измени, или со Упатството за примена (Guidance
Material) за Part M или Part 145 дадени во Одлуката бр.
2015/029/R на извршниот директор на EASA со нејзините измени;
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни
мерки;
б) соодветен инженерски степен високо образование. Под терминот “соодветен инженерски степен” се
подразбира инженерски степен на воздухопловни студии, машински студии, електротехнички студии или
студии по авиотехника или електроника, поврзани со
постојана пловидбеност или одржување на воздухоплови/составни делови на воздухоплови;
в) најмалку пет години работно искуство на соодветни работни задачи во организации овластени согласно PART M или PART 145 или PART 21. Ова може
да опфаќа и искуство стекнато за време на обука за
стекнување на квалификациите наведени во точка б);
г) активно познавање на англиски јазик ниво (најмалку ниво B2 согласно Common European Framework
of Reference for Languages или најмалку ICAO ниво 4)
и
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д) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2019 година.
Бр. 01-7279/1
15 август 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
2707.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со
член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3
и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните
спорови („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-387 од 29.7.2019 година, за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, а согласно Заклучокот, бр.02-3945/2 од 19.8.2019 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 30-та седница одржана на 19.8.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА ИРИС ДОО
ШТИП
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-902 од 8.7.2015 година на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30
дена од денот на приемот на Фактурата бр.2019-1000187 (наш арх.бр.05-3253/1 од 25.6.2019 година).
2. Фактурата бр.2019-100-0187 (наш арх.бр.053253/1 од 25.6.2019 година) се сторнира и на субјектот
од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура,
која се однесува само на периодот на работењето, од-

носно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8
(осум) дена од денот на нeјзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво телевизија
ИРИС ДОО Штип, е имател на дозвола за телевизиско
емитување, бр.08-902 од 8.7.2015 година, за емитување
преку јавна електронска комуникациска мрежа која не
користи ограничен ресурс, на регионално ниво, за подрачјето на Д3 – Туртел (Штип, Карбинци, Зрновци, Чешиново – Облешево, Пробиштип, Кочани, Македонска
Каменица, Делчево, Виница, Пехчево, Берово), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ
формат, на македонски јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис,
плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата
согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на
доделување на дозволата за телевизиско или радио
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на
фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од
8.7.2015 година, Агенцијата на 25.6.2019 година, му
достави Фактура бр.2019-100-0187 (наш арх.бр.053253/1 од 25.6.2019 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да
плати 233.105,00 (двестетриесетитриилјадиистоипет)
денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 25.6.2019 година заклучно со 24.6.2020 година. Во Агенцијата е доставена
повратница од Македонска пошта дека фактурата била
уредно примена на 28.6.2019 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво телевизија
ИРИС ДОО Штип од аспект на исполнување на об-
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врската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен
надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-3722/1 од 29.7.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено,
според доставената Фактура бр.2019-100-0187 од
25.6.2019 година, Трговското радиодифузно друштво
телевизија ИРИС ДОО Штип, имаше обврска да плати
233.105,00 (двестетриесетитриилјадиистоипет) денари
за годишен надоместок за дозволата за телевизиско
емитување, за периодот од 25.6.2019 година заклучно
со 24.6.2020 година. Во цитираниот Писмен извештај
за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 27.7.2019 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата
за телевизиско емитување, за периодот од 25.06.2019
година заклучно со 24.6.2020 година, Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, не извршило уплата во износ од 233.105,00 (двестетриесетитриилјадиистоипет) денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-387 од 29.7.2019
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година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 29-та седница одржана на
30.7.2019 година, согласно Заклучокот, бр.02-3716/3 од
30.7.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-387
од 29.7.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС
ДОО Штип, доставен од предлагачот, Директор на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од 8.7.2015 година,
а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-387
од 30.7.2019 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата
за вршење телевизиско емитување согласно член 83
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)
дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата, Уп1 бр.08-387 од 29.7.2019 година, ќе
донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот
на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-387 од 30.7.2019 година,
беше испратено до Трговското радиодифузно друштво
телевизија ИРИС ДОО Штип, во писмена форма по
препорачана пошта, во врска со што во Агенцијата е
доставена повратница од Македонска пошта дека билo
уредно применo на 6.8.2019 година. Исто така, цитираното известување на 31.7.2019 година беше испратено
и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна
Македонија, како и на електронската адреса на радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС
ДОО Штип, бр.08-902 од 8.7.2015 година, и во рокот од
15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот
Уп1 бр.08-387 од 29.7.2019 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното
лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа
на Овластувањето бр.03-3654/1 од 23.7.2019 година,
достави Предлог бр.08-387 од 12.8.2019 година со кој
Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1
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алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата,
бр.02-3945/2 од 19.8.2019 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-902 од 8.7.2015 година за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, поради тоа што
имателот на дозволата не ја исполнил обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2019-100-0187 (наш арх.бр.05-3253/1
од 25.6.2019 година) за надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското
радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип,
му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе
треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот
на најзиното издавање.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
Уп1 бр. 08-387
21 август 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво телевизија ИРИС ДОО Штип е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип има
право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30
дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2708.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА
СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе,
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска
свинска чума во Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18,
159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19,
153/19 и 166/19), 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. 02-1105/7
21 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,
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- 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
Latou,
- 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 Pernik,
Регионот Kyustendil,
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Регионот Blagoevgrad,
Регионот Gabrovo,
Регионот Haskovo,
Регионот Kardzhali,
Регионот Sliven,
Регионот Smolyan,
Регионот Stara Zagora,
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: 652601, 652602, 652603,
653100, 653300, 653500 и 655300,
- 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, 755550,
751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360,
751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750,
752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560,
752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070,
753150, 753250, 753310, 753450 и 755750,
- 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,
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- 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 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,
- 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,
- регионот Skuodo,
- регионот Ńilalės,
- во регионот Ńilutės административните области:
Juknaičių, Katyčių, Kintų, Ńilutės, Usėnų, Vainuto и
Ņemaičių Naumiesčio.
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, Pasym, 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.
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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, Sniadowo и
Zbójna во областа łomżyński;
- областа zambrowski.
Во регионот Mazowiecki:
- областа ostrołęcki,
- месна област Ostrołęka,
- општините Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin,
Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara
Biała, Staroźreby во областа płocki,
- месна област Płock,
- 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,
- 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 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
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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 и дел од општината кој се наоѓа на југ од линијата назначена со
патот бр. 577 во областа sochaczewski,
- општината Policzna во областа zwoleński,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski,
- општините Sanniki i Pacyna во областа gostyniński,
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, Sitno, KomarówOsada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, дел од општината
Zwierzyniec кој се наоѓа југо-источно од линијата назначена со патот бр. 858 во областа zamojski,
- месната област Zamość,
- општините Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole
Lubelskie, Poniatowa и Wilków во областа opolski,
- дел од општината Żółkiewka кој се наоѓа северно
од линијата назначена со патот бр. 842 во областа
krasnostawski,
- општините Krynice, Rachanie и Tarnawatka во областа tomaszowski,
- општините Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza,
Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj во областа biłgorajski,
- општините Aleksandrów, Biłgoraj со градот
Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza,
Potok Górny, Tarnogórd, дел од општината Frampol кој
се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 74,
дел од општината Goraj кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 835, дел од општината
Tereszpol кој се наоѓа јужно од линијата назначена со
патот бр. 858, дел од општината Turobin кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 835, во областа biłgorajski,
- општината Kraśnik со градот Kraśnik, Szastarka,
Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz и Zakrzówek во областа kraśnicki,
- 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.
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Во регионот Łódzki:
- општините Kocierzew Południowy, Kiernozia,
Chąśno и дел од руралната општина Łowicz кој се наоѓа
северно од линијата назначена со патот бр. 92 во областа łowicki.
8. Романија
Следните области во Романија:
- регионот Alba,
- регионот Cluj,
- регионот Harghita,
- регионот Hunedoara,
- регионот Iași со другите општини кои не се споменати во Дел 2,
- областа Neamŝ,
- 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:
- 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 Dobrich,
Регионот Plovdiv,

23 август 2019

Бр. 175 - Стр. 17

Регионот Pazardzhik,
Регионот Shumen,
Регионот Varna.

902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450,
904460, 904550 и 904650.

3. Естонија
Следните области во Естонија:
- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiu).

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,

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: 850150, 850250,
850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850,
850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450,
851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752,
851851, 851852, 852050, 852150, 852250, 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, 857550 и 857650,
- 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 és 552960,
- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 650100, 650200, 650300,
650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500,
651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500,
652700, 652800, 652900, 653000, 653200, 653401,
653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000,
654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501,
654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000,
655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700,
655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200,
656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800,
656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500,
657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100,
658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403,
658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802,
658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220,
659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701,
659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400,
660501, 660502, 660600 и 660800,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900150, 900250, 900350, 900450,
900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450,
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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,

23 август 2019

- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.
6. Литванија
Следните области во Литванија:
- административен дел на градот Alytaus,
- во регионот Alytaus, административните области:
Alyts, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivańiūnų,
Punios, Raitininkų,
- 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:
Ńerknėnų, Ņidikų и Sedos,
- регионот Molėtų,
- општината Pagėgių,
- 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,
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- 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,
- во регионот Telńių,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- административен дел на градот Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- во регионот Vilkavińkio административните области: Bartninkų, Graņińkių, Keturvalakių, Kybartų,
Klausučių, Pajevonio, Ńeimenos, градот Vilkavińkio,
Virbalio, Vińtyčio,
- 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,
- општинатa Miłakowo во областа ostródzki,
- областа braniewski,
- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која
се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува
Giżycko и Kętrzyn, што се протега до до границата со
градот Kętrzyn, западно од линијата назначена со патот
бр. 591 која се движи од градот Kętrzyn до северната
граница на општината и на запад и југ од западната и
јужната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и
дел од општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница, поврзувајќи ги градовите Krelikiejmy и Sątoczno
и источно од линијата означена со патот кој ги поврзу-
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ва Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата
со патот бр. 590 во градот Glitajny, потоа источно од
патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната граница на општината до пресекот со патот бр.
590 во областа kętrzyński,
- 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, 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
wysoomazowiecki,
- 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,
- 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,
- месна област 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,
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- 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, дел од општината кој се наоѓа на север од линијата
назначена со патот бр. 577 во областа sochaczewski,
- општините Bodzanów и Słubice во областа płocki,
- 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,
- областа Warszawa;
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 се-
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верната 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,
- општината Asuaju de Sus,
- општината Băița de sub Codru,
- општината Bicaz,
- општината Grosi,
- општината Recea,
- општината Baia Sprie,
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- 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 Blagoevgrad,
Регионот Ruse,
Регионот Razgrad,
Регионот Silistra,
Регионот Pleven,
Регионот Vratza,
Регионот Vidin,
Регионот Targovishte,
Регионот Lovech,
Регион Sofija City,
Регион Sofija Province,

Во регионот Veliko Tarnovo:
- општината Svishtov,
- општината Pavlikeni,
- општината Polski Trambesh,
- oпштината Strazhitsa,
- општината Pavlikeni,
- општината Lyaskovets,
- општината Polski Trambesh,
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,
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- во регионот Prienų, административните области:
Ańmintos, Balbierińkio, Ińlauņo, Jiezno, Naujosios Ūtos,
Pakuonio, Prienų и Ńilavotos,
- во регионот Ńiaulių, административните области:
Bubių, Ginkūnų, Gruzdņių, Kairių, Kurńėnų kaimińkoji,
Kurńėnų miesto, Kuņių, Meńkuičių, Raudėnų и Ńakynos,
- 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 Vilkavińkio, административните области Giņų и Pilvińkių.
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 областа 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 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,
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- 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,
- 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,
- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew,
Głowaczów, Kozienice во областа kozienickim,
- општината Stromiec во областа białobrzeskim,
- општините Czerwińsk nad Wisłą и Naruszewo во
областа płońskim,
- општините Wyszogród и Mała Wieś во областа
płockim,
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 кој 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, дел од општината
Żółkiewka која се наоѓа на југ од линијата назначена со
патот бр. 842 во областа krasnostawski,
општините
Stary
Zamość,
Radecznica,
Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, дел од општината
Skierbieszów кој се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski, дел од општината Zwierzyniec кој се наоѓа на северо-запад од линијата назначена со патот бр. 858 во областа zamojski,
- дел од општината Frampol кој се наоѓа на север од
линијата назначена со патот бр. 74, дел од општината
Goraj кој се наоѓа на исток од линијата назначена со
патот бр. 835, дел од општината Tereszpol кој се наоѓа
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на север од линијата назначена со патот бр. 858, дел од
општината Turobin кој се наоѓа на исток од линијата
назначена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- 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 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,
- регионот Buzău,
- регионот Călărași,
- регионот Dâmbovița,
- регионот Galați,
- регионот Giurgiu,
- регионот Ialomița,
- регионот Ilfov,
- регионот Prahova,
- регионот Sălaj,
- регионот Vaslui,
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- 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.
- Регионот Mehedinți,
- Регионот Gorj,
- 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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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2709.
Врз основа на член 75 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 96/19) и член 6 став (1) од Правилникот за
сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за пренос на природен гас
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.146/18), а постапувајќи по Барањето за сертификација на
операторот на системот за пренос на електрична енергија доставено од Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, бр. 12-2259/1 од 27 ноември 2018 година и дополнителната
документација, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на
15 август 2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА И НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН СИСТЕМ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, акционерско друштво за
пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје,
со седиште на ул. Максим Горки бр.4 Скопје, со ЕМБС: 5933781, којшто ја врши енергетската дејност пренос
на електрична енергија, ги исполнува пропишаните услови за сертификација за оператор на електропреносен
систем и се назначува за оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија.
2. Се задолжува назначениот оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
на секои шест месеци да ја известува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за текот на постапките пред Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна
Македонија за упис на правото на сопственост на недвижностите преку кои ја врши дејноста.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, како и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на која го објавува и мислењето доставено од Секретаријатот на Енергетската заедница.
Бр. 02-2851/1
15 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

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.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

