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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1461.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и  членовите 118 став (5) и 119 став 
(1) од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 5 јули 2017 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“  број 66/17 и 
73/17), во точката I. во потточката 1. Законодавно-прав-
на комисија во точката 11) зборовите: „Драган Цуклев 
“ се заменуваат со зборовите: „Павлинче Честојнова".

Во потточката 2. Комисија за политички систем и 
односи меѓу заедниците под в) за членови: во точката 
3) зборовите: „Васко Ковачевски" се заменуваат со збо-
ровите: „Сашко Костов", во точката 4) зборовите: „Пан-
че Иванов" се заменуваат со зборовите: „Бетиане Ки-
тев"  и во точката 6) зборовите: „Артан Груби" се заме-
нуваат со зборовите: „Реџаиљ Исмаили".

Под г) за заменици на членовите: во точката 4) збо-
ровите: „Алија Камбероски" се заменуваат со зборо-
вите: „Енес Ибрахим", во точката 5) зборовите: „Муха-
мед Зеќири" се заменуваат со зборовите: „Благој Боч-
варски" и во точката 6) зборовите: „Ејуп Аљими" се за-
менуваат со зборовите: „Шпреса Хадри".

Во потточката 3. Комисија за образование, наука и 
спорт под г) за заменици на членовите: во точката 2) 
зборовите: „Коста Јаневски" се заменуваат со зборо-
вите: „Панче Иванов", во точката 5) зборовите: „Кети 
Смилеска" се заменуваат со зборовите: „Ферид Мухиќ" 
и во точката 10) зборовите: „Сашо Василевски“ се заме-
нуваат со зборовите: „Крсто Јовановски".

Во потточката 4. Комисија за уставни прашања под 
г) за заменици на членовите: во точката 15) зборовите: 
„Крсто Јовановски" се заменуваат со зборовите: „Сашо 
Василевски".

Во потточката 5. Комисија за одбрана и безбедност 
под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборо-
вите: „Васко Ковачевски" се заменуваат со зборовите: 
„Петар Атанасов", во точката 4) зборовите: „Томислав 
Тунтев" се заменуваат со зборовите: „Сашко Костов" и 
во точката 8) зборовите: „Крсто Мукоски“ се заменува-
ат со зборовите: „Стојан Миланов".

Во потточката 6. Комисија за надворешна политика 
под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборо-
вите: „Томислав Тунтев" се заменуваат со зборовите: 
„Јагода Шахпаска".

Во потточката 7. Комисија за европски прашања 
под в) за членови: во точката 5) зборовите: „Бети Раба-
џиевска - Наумовска“ се заменуваат со зборовите: „Бе-
тиане Китев" и во точката 12) зборовите: „Јован Мит-
рески" се заменуваат со зборовите: „Јагода Шахпаска“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 4) збо-
ровите: „Кети Смилеска" се заменуваат со зборовите: „ 
Бети Рабаџиевска - Наумовска", во точката 5) зборо-
вите: „Ферид Мухиќ" се заменуваат со зборовите: „Тат-
јана Прентовиќ" и во точката 11) зборовите: „Никола 
Мицевски" се заменуваат со зборовите: „Васил Пи-
шев“.

Во потточката 8. Постојана анкетна комисија за заш-
тита на слободите и правата на граѓанинот под г) за за-
меници на членовите: во точката 2) зборовите: „Стево 
Пендаровски" се заменуваат со зборовите: „Маја Мора-
чанин".

Во потточката 9. Комисија за надзор над работата 
на Управата за безбедност и контраразузнавање и на 
Агенцијата за разузнавање под г) за заменици на члено-
вите: во точката 2) зборовите: „Курто Дудуш" се заме-
нуваат со зборовите: „Стево Пендаровски" , во точката 
4) зборовите: „Петар Атанасов" се заменуваат со зборо-
вите: „Томислав Тунтев" и во точката 7) зборовите: „Го-
ран Манојлоски“ се заменуваат со зборовите: „Ванко-
вер Манчев“.

Во потточката 11. Комисија за финанасирање и бу-
џет под г) за заменици на членовите: во точката 5) збо-
ровите: „Александар Кирацовски" се заменуваат со збо-
ровите: „Тања Ковачев"  и во точката 13) зборовите: 
„Нола Исмајлоска Старова“ се заменуваат со зборо-
вите: „Ванковер Манчев“.

Во потточката 12. Комисија за економски прашања 
под в) за членови: во точката 4) зборовите: „Сашо 
Поцков“ се заменуваат со зборовите: „Хари Локвенец" 
и точката 7) зборовите: „Павлинче Честојнова“ се заме-
нуваат со зборовите: „Драган Цуклев" и во точката 10) 
зборовите: „Нола Исмајлоска Старова“ се заменуваат 
со зборовите: „Крсто Мукоски“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 2) збо-
ровите: „Енес Ибрахим" се заменуваат со зборовите: 
„Панче Иванов " , во точката 5) зборовите: „Петре Ши-
легов" се заменуваат со зборовите: „Сашо Поцков"  и 
во точката 9) зборовите: „Крсто Мукоски“ се заменува-
ат со зборовите: „Панчо Минов“.

Во потточката 13. Комисија за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство под г) за заменици на члено-
вите: во точката 4) зборовите: „Сашко Костов" се заме-
нуваат со зборовите: „Сашко Атанасов".

Во потточката 14. Комисија за транспорт, врски и 
екологија под в) за членови: во точката 2) зборовите: 
„Томислав Тунтев“ се заменуваат со зборовите: „Ми-
рослав Јовановиќ" и во точката 10) зборовите: „Васил 
Пишев“ се заменуваат со зборовите: „Никола Мицев-
ски“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 3) збо-
ровите: „Мирослав Јовановиќ" се заменуваат со зборо-
вите: „Томислав Тунтев" и во точката 10) зборовите: 
„Стојан Миланов" се заменуваат со зборовите: „Крсто 
Мукоски".

Во потточката 15. Комисија за култура под в) за чле-
нови: во точката 3) зборовите: „Томислав Тунтев“ се за-
менуваат со зборовите: „Ферид Мухиќ".

Под г) за заменици на членовите: во точката 1) збо-
ровите: „Александар Кирацовски" се заменуваат со збо-
ровите: „Томислав Тунтев", во точката 2) зборовите: 
„Ивана Туфегџиќ“ се заменуваат со зборовите: „Маја 
Морачанин“ и во точката 10)  зборовите: „Ванковер 
Манчев“ се заменуваат со зборовите: „Горан Маној-
лоски“.
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Во потточката 17. Комисија за труд и социјална по-
литика под г) за заменици на членовите: во точката 2) 
зборовите: „Стево Пендаровски" се заменуваат со збо-
ровите: „Маја Морачанин".

Во потточката 19. Комисија за еднакви можности 
на жените и мажите под в) за членови: во точката 1) 
зборовите: „Мира Стојчевска“ се заменуваат со зборо-
вите: „Ѓулумсер Касапи" и во точката 10) зборовите: 
„Ванковер Манчев“ се заменуваат со зборовите: „ Нола 
Исмајлоска Старова“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 2) збо-
ровите: „Алија Камбероски" се заменуваат со зборо-
вите: „Јагода Шахпаска".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1980/1 Претседател на Собранието
5 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1462.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 2 точка 7 од Одлуката за ос-
новање на постојани работни тела на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 64/17 и 73/17), Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 5 јули 2017 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУ-
ВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за  избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија"  број 64/17 и 73/17), во точката II. 
под б) за заменици на членовите: во точката 9. зборо-
вите: „Сашко Поцков" се заменуваат со зборовите: 
„Коста Јаневски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1981/1 Претседател на Собранието
5 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1463.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  4.7.2017 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните 

плаќања, корисниците на средствата, максималните износи 
и начинот на директните плаќања за 2017 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.192/16, 32/17, 
73/17 и 77/17) во членот 2 во ставот 2 во табелата по под-
мерката 1.7 се додава нова подмерка 1.7-а која гласи:

Член 2
Во член 4 во точката 3 по бројот„1.7 “ се додаваат 

зборовите „1.7-а“. 

Член 3
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3137/1 Претседател на Владата
4 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1464.
Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот 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 и 142/16) и член 2 
од Одлуката за образување Национална комисија за борба 
против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.18/01 и 82/15), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 4.7.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, НЕГОВ 
ЗАМЕНИК, НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ ЗА ТР-
ГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА, 
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА 
СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување национален коорди-
натор, негов заменик, национален известувач за тргови-
ја со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на 
Националната комисија за борба против трговијата со 
луѓе и илегалната миграција во Република Македонија 
број 42-860/1 од 5.4.2016 година и број 42-6668/1 од 
23.8.2016 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.68/16 и 163/16), во точка 1 потточка а), али-
нејата 1 се менува и гласи:

„-м-р Магдалена Несторовска, државен секретар во 
Министерството за внатрешни работи“
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-3128/1 Претседател на Владата
4 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1465.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
191/2016), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013, 106/2013,  177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 
154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016 и 163/2016), член 
51 од Законот за тутун и тутунски производи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 24/2006, 
88/2008, 31/2010, 36/2011, 53/2011, 93/2013, 99/2013, 
164/2013, 151/2014, 193/2015, 213/2015 и 39/2016), член 
12 од Законот за виното („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 
106/2013, 188/2013, 149/2015, 39/2016 и 172/2016) и 
член 53 од Законот за сточарството („Службен весник 
на Република Македонија” бр.7/2008, 116/2010, 
23/2013, 149/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 4.7. 2017 година, до-
несе

П Р О Г Р А М А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ЗА 2017 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјодел-

ството за 2017 година (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.192/16 и 73/17) во делот II во табелата 
по подмерката  1.7 се додава нова подмерка 1.7-а која 
гласи:

II
Во делот XIV во табелата по бројот „1.7“  се додава-

ат зборовите „1.7-а“.

III
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 44-3136/1 Претседател на Владата
4 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

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

