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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1150/4 Прв заменик на претседателот

7 февруари 2023 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

529. 
Врз основа на член 43 став (2) од Законот за фито-

фармација (*) („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 302/20), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 7 февруари 
2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ И ПОЛАГА-
ЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ФИТОФАРМАЦИЈА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ, СОВЕТНИЦИ И  

ДИСТРИБУТЕРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на трошо-

ците за посетување на обуките и полагањето на испи-
тот за фитофармација за професионални корисници, 
советници и дистрибутери. 

 
Член 2 

Висината на трошоците за посетување на обуките и 
полагање на испитот за фитофармација за професионал-
ни корисници, советници и дистрибутери изнесува за: 

- одржување на основна обука за фитофармација, 
фитомедицина и одржлива употреба на фитофар-
мацевтски производи за советници - една просечна не-
то плата исплатена во Република Северна Македонија 
во претходната година; 

- одржување на основна обука за фитофармација, 
фитомедицина и одржлива употреба на фитофар-
мацевтски производи за дистрибутери - 70% од просеч-
ната нето плата исплатена во Република Северна Маке-
донија во претходната година; 

- одржување на основна обука за фитофармација, 
фитомедицина и одржлива употреба на фитофар-
мацевтски производи за професионални корисници - 
15% од просечната нето плата исплатена во Република 
Северна Македонија во претходната година; 

- одржување на обука за обновување на знаењето за 
фитофармација, фитомедицина и одржлива употреба 
на фитофармацевтски производи за советници - 70% од 
просечната нето плата исплатена во Република Северна 
Македонија во претходната година; 

- одржување на обука за обновување на знаењето за 
фитофармација, фитомедицина и одржлива употреба 
на фитофармацевтски производи за дистрибутери - 
50% од просечната нето плата исплатена во Република 
Северна Македонија во предходната година; 

- одржување на обука за обновување на знаењето за 
фитофармација, фитомедицина и одржлива употреба 
на фитофармацевтски производи за професионални ко-
рисници - 10% од просечната нето плата исплатена во 
Република Северна Македонија во претходната година; 

- спроведување на првиот и вториот дел од испитот 
по завршената основна обука за фитофармација за со-
ветници, дистрибутери и професионални корисници - 
5% од просечната нето плата исплатена во Република 
Северна Македонија во претходната година; 

- спроведување на првиот и вториот дел од испитот 
по завршената обука за обновување на знаењето за фи-
тофармација за советници, дистрибутери и професио-

нални корисници - 3% од просечната нето плата испла-
тена во Република Северна Македонија во претходната 
година и 

- подготовка на базите на прашања, спроведување 
на тестовите, изготвување на материјалите и покани и 
изготвување на потврди и легитимации - 10% од про-
сечната нето плата исплатена во Република Северна 
Македонија во претходната година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1152/4 Прв заменик на претседателот

7 февруари 2023 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

530. 
Врз основа на член 5 став (12) од Законот за фито-

фармација (*) („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 302/20), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 7 февруари 
2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА 
СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ОД ОБЛАСТА НА 

ФИТОФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците 

за работа на Стручната комисија од областа на фито-
фармацевтските производи.  

 
Член 2 

Висината на трошоците за работа на Стручната ко-
мисија од областа на фитофармацевтските производи 
по член изнесува за: 

- прво оценување на досието на фитофармацевтски-
от производ при взаемно признавање - 10% од просеч-
ната нето плата исплатена во Република Северна Маке-
донија во претходната година; 

- второ оценување на досието на фитофармацевт-
скиот производ при взаемно признавање - 5% од про-
сечната нето плата исплатена во Република Северна 
Македонија во претходната година; 

- трето оценување на досието на фитофармацевт-
скиот производ при взаемно признавање - 3% од про-
сечната нето просечна плата исплатена во Република 
Северна Македонија во претходната година; 

- прва оценка на тестовите од евалуација при прва 
регистрација во областа на фитопатологија, ентомоло-
гија, хербологија, фитофармацевтски производи, физи-
ологија на растенијата, хемија и технологија, токсико-
логија и екотоксикологија - две просечни нето плати 
исплатени во Република Северна Македонија во прет-
ходната година; 

- втора оценка на тестовите од евалуација при прва 
регистрација во областа на фитопатологија, ентомоло-
гија, хербологија, фитофармацевтски производи, физи-
ологија на растенијата, хемија и технологија, токсико-
логија и екотоксикологија - една просечна нето плата 
исплатена во Република Северна Македонија во прет-
ходната година; 

- трета оценка на тестовите од евалуација при прва 
регистрација во областа на фитопатологија, ентомоло-
гија, хербологија, фитофармацевтски производи, физи-
ологија на растенијата, хемија и технологија, токсико-
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логија и екотоксикологија - 50% од просечната нето 
плата исплатена во Република Северна Македонија во 
претходната година и 

- предложена мерка за заштита од внесување, про-
изводство, пласирање и употреба на штетни активни 
супстанции и фитофармацевтски производи - 50% од 
просечната нето плата исплатена  во Република Север-
на Македонија во претходната година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1152/5 Прв заменик на претседателот

7 февруари 2023 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.
__________ 

531. 
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 178/21), 
Владата на Република Северна  Македонија, на седни-
цата, одржана на 7 февруари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Златка Иванова ул.Скоевска бр.2, 
Штип, со вкупна површина од 2ха 25ари 77м2, на зем-
јоделско земјиште под долгогодишен насад од лешник, 
кое се наоѓа на КП бр.685, место викано Азмак, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 4, со површина 
од 78ари 86м2, запишана во Имотен лист бр.90 за КО 
Долани и КП бр.686 место викано Керамидница, катас-
тарска култура нива, катастарска класа 4, со површина 
од 1ха 46ари 91м2, запишана во Имотен лист бр.93 за 
КО Долани, сопственост на Република Северна Маке-
донија. 

  
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 2.9.2089 година. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1153/4 Прв заменик на претседателот

7 февруари 2023 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

 д-р Artan Grubi, с.р.

532. 
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 
122/21), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 7 февруари 2023 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Куманово се пренесу-
ваат во сопственост, без надомест, недвижни ствари - 
згради, кои се наоѓаат на ул. ,,Октомвриска Револуци-
ја’’ во Куманово, на КП бр. 18691, КО Куманово, запи-
шани во Имотен лист бр. 25311, сопственост на Репуб-
лика Северна Македонија, и тоа:  

- зграда бр. 3, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К1, 
бр. 1, намена на посебен/зеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина  од 141 м2, 

- зграда бр. 3, намена на зграда В1-2, влез 1, кат К2, 
бр. 1, намена на посебен/зеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 140 м2, 

- зграда бр. 3, намена на зграда В1-2, влез 1, кат ПР, 
бр. 1, намена на посебен/зеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 141 м2, 

- зграда бр. 4, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат ПР, 
бр. 1, намена на посебен/зеднички дел од зграда Т, со 
внатрешна површина од 1261 м2 и 

- зграда бр. 5, намена на зграда Д3-8, влез 1, кат ПР, 
бр. 1, намена на посебен/зеднички дел од зграда Т, со 
отворена површина од 995 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1159/5  Претседател на Владата

7 февруари 2023година на Република Северна Македонија,
Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р.

__________ 

533. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 
178/21), а во врска со член 93 став (1) од Законот за ур-
банистичко планирање („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 фев-
руари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО ЛОКА-
ЦИЈАТА, КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР  

САНДЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за пристапен пат до 
локацијата, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево. 


