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Доколку родителот и на втората уредно доставена 
покана не се јави во училиштето, тогаш раководителот 
на паралелката, односно наставничкиот совет на учи-
лиштето ја изрекува педагошката мерка. 

 
Член 14 

Изречената педагошка мерка се образложува со цел 
таа да биде разбирлива и во писмена форма со правна 
поука се доставува до ученикот и родителот, односно 
старателот.   

Изречената педагошка мерка се внесува во педа-
гошката документација на ученикот, односно во днев-
никот на паралелката. 

 
Член 15 

Приговорот против одлуката за изрекување на пе-
дагошката мерка опомена пред отстранување и отстра-
нување од училиштето, кој се доставува до органот на 
управување на училиштето, ученикот може да го под-
готви сам или притоа да му помогнат наставниците и 
стручните соработници од училиштето кои ученикот  
ќе ги избере. 

 
Член 16 

При донесувањето на педагошки мерки особено се 
земаат предвид зрелоста на ученикот, побудите заради 
кои ја направил повредата, околностите во кои била на-
правена повредата, размерите на можните последици, 
како и другите околности значајни за изрекување на 
мерките.  

На ученикот на кој му е изречена педагошка мерка 
отстранување од училиштето, имајќи ги предвид окол-
ностите од став 1 на овој член, може да му се овозможи 
да ја посетува наставата. 

 
Член 17 

Во текот на учебната година кога ќе се утврди дека 
педагошката мерка ја постигнала својата цел, органот 
кој ја изрекол мерката може да отпочне постапка за 
нејзино укинување. Постапката се отпочнува со усвоју-
вање заклучок на наставничкиот совет, односно орга-
нот кој ја изрекол мерката. 

Педагошките мерки кои се укинати се сметаат за 
неизречени. 

За укинувањето на мерката се известува ученикот и 
родителот. 

Член 18 
Раководителот на паралелката, односно директорот 

на училиштето заради прекршување на постапките или 
други оправдани причини, може да го спречи изрекува-
њето на педагошката мерка.    

 
Член 19 

Доколку се утврди грешка или пропуст при изреку-
вањето на педагошката мерка, училиштето мерката ќе 
ја промени или укине. За тоа се известува ученикот и 
родителот, односно  старателот. 

 
Член 20 

Ова упатство соодветно се применува и за ученици-
те во ученичките домови и заводите за деца и младин-
ци со посебни образовни потреби. 

 
Член 21 

Со влегување во сила на ова упатство престанува да 
важи Упатството за начинот на изрекување на педаго-
шките мерки во јавното училиште („Сл. весник на РМ” 
бр. 33/96). 

Член 22 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
Бр. 11-3292/1                                  Министер 

14 јуни 2005 година                 за образование и наука, 
    Скопје                             д-р Азиз Положани, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

701. 
Врз основа на член 6 став 10, член 7 став 6, член 8 

став 9, член 9 став 4 и член 24 став 5 и 7 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 69/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  
НА ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА 

   
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: 
- Формата, содржината, рокот и начинот на аплика-

ција на средствата за идентификација на животните од 
видот говеда; 

- Формата, содржината, начинот и постапката на 
водење на регистарот на одгледувалиште; 

- Формата, содржината, начинот и постапката за из-
давање и одземање на документите за движење; 

- Формата, содржината, начинот и постапката на 
водење на компјутерската база на податоци; 

- Образецот на извештајот за извршена инспекциска 
контрола на одгледувалишта на животни од видот го-
веда и 

- Образецот на годишниот извештај за извршени 
инспекциски контроли на одгледувалишта на животни 
од видот говеда. 

 
II. Форма, содржина, рок и начин на апликација  
на средствата за идентификација на животните  

од видот говеда 
 

Член 2 
Согласно член 6 од Законот за идентификација и реги-

страција на животните (во натамошниот текст: Законот) се-
кое говедо треба да се идентификува со ушни маркици. 

Ушните маркици треба да бидат аплицирани на се-
кое уво на говедото во период од 21 ден од пријавува-
њето на новороденото теле, на изгубената, оштетената 
или нечитливата ушна маркица односно од пријавува-
њето на увезеното говедо од земја во која не се приме-
нува системот за идентификација и регистрација на го-
веда во ЕУ. 

Член 3 
Ушните маркици го содржат кодот на Управата за 

ветеринарство (УВ МЗШВ), алфанумеричкиот код и 
бар-кодот. 

Првите два знака од алфанумеричкиот код на ушна-
та маркица ја означуваат земјата на одгледувалиштето 
на кое говедото прв пат е идентификувано. 

Ако говедото е родено во Република Македонија се 
става кодот МК.                                                                                               

Ако говедото потекнува од земја во која се применува 
систем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ 
се користи кодот на земјата од две букви според образец од 
Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Ако говедото потекнува од земја во која не се при-
менува систем за идентификација и регистрација на го-
веда на ЕУ се става кодот МК, а оригиналната иденти-
фикација на говедото според земјата на потекло се ре-
гистрира во компјутерската база на податоци и во реги-
старот на одгледувалиште на првото одгледувалиште 
на истовар на говедото во Република Македонија. 

 
Член 4 

Алфанумеричките знаци по кодот на земјата се со-
ставени од цифри и тоа: 

- од 8 цифри за говедо идентификувано (обележано) 
во Република Македонија ( родени во Република Македо-
нија или со потекло од земја во која не се применува си-
стем за идентификација и регистрација на говеда на ЕУ) и 
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- од најмногу 12 цифри за говедо кое потекнува од 
земја во која се применува системот за идентификација 
регистрација на говеда на ЕУ.  

Член 5 
Како дополнување на податоците пропишани во 

член 3 и 4 од овој правилник, на женскиот дел на уш-
ната маркица се наоѓа бар-код составен од 16 цифри, 
чија содржина е дадена на образец од Прилог бр. 2 и е 
составен дел на овој правилник.  

Член 6 
Кога треба да се изврши замена на ушната маркица 

на говедо ако истата станала нечитлива или е насилно 
оштетена или е пак изгубена, заменетата ушна маркица 
го има истиот код на оригиналната маркица и ознака за 
бројот на замената со римски броеви. 

Кога е изгубена ушна маркица на говедо кое потек-
нува од земја во која се применува систем  за иденти-
фикација и регистрација на говеда на ЕУ, заменетата 
ушна маркица ги има истите податоци од член 3 став 4 
и член 4 алинеја 2 од овој правилник, ознака за бројот 
на замена со римски броеви како и кодот на Управата 
за ветеринарство (УВ МЗШВ). 

За издавање на една ушна маркица одгледувачот 
плаќа 150 денари, а за две ушни маркици - 200 денари. 

 
Член 7 

Секоја ушна маркица е составена од два дела: ма-
шки и женски дел.  

Машкиот и  женскиот дел на ушната маркица имаат 
идентични податоци. Податоците што се запишуваат 
на ушната маркица се следните: 

- “УВ МЗШВ”; 
- “МК” (8мм висина);  
- нумерички идентификациски код на говедото ис-

пишан со 4 цифри со висина 8мм, 3 цифри со висина 18 
мм и последна цифра со висина 12мм, кој се состои од 
идентификациски седумцифрен растечки број просле-
ден со контролна цифра која се добива како резултат 
на формулата:  

(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)+ 
(dig6*1)+(dig7*3)) mod 10) mod 10; 

- бар кодот на говедото испишан со димензии 48мм 
ширина и 8мм висина, во тип 2 од 5 интерлеавед бар-
код и се формира 15 цифрен ИСО број на идентифика-
цискиот код на говедото проследен со идентификаци-
ски код на ушната маркица “1”.  

 
Член 8 

Ушната маркица треба да е со следните димензии: 
- висина на ушната маркица најмалку 45мм за секој дел; 
- ширина на ушната маркица најмалку 55мм за се-

кој дел; 
- вкупна тежина на двата дела на ушната маркица 

најмногу 12 грама. 
Формата на ушната маркица е даден на образец од 

Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 9 
Ушните маркици треба лесно да продираат и фиксира-

ат при нивната апликација. При апликацијата ушната мар-
кица не треба да го дере увото и да не предизвикува вос-
паление или трајна раздразнетост на раната. Апликација-
та на ушната маркица не треба да предизвикува голема 
рана и не треба да зафака крзно, влакна и кожа во раната. 
Ушната маркица не треба да има остри агли на рабовите и 
груба површина. 

Член 10 
Ушните маркици треба да бидат за еднократна упо-

треба, да се заштитени од фалсификување и да ги содр-
жат само податоците пропишани со овој  правилник. 

  
Член 11 

Ушните маркици се трајни во текот на целиот  жи-
вот на говедото и за тој период треба да останат читли-
ви, флексибилни и цврсто прикачени. 

Член 12 
Ушните маркици треба да се направени од флекси-

билен пластичен материјал, отпорен на стареење, со 
висока еластичност на температура од -20оC до +50оC и 
висока отпорност на излитување, отпорни на хидроли-
за, УВ зрачење, на бактерии и на озон.  

Ушните маркици не треба да предизвикуваат алер-
гиски и други реакции кои негативно би влијаеле на 
заздравување на раните, да се заштитени од насобира-
ње на нечистотија и да не содржат загадувачки мате-
рии како и да можат да се рециклираат. 

 
Член 13 

Иглата се прицврстува за машкиот дел на ушната 
маркица. 

Иглата на ушната маркица треба да е остра, метал-
на или од материјал со иста цврстина и некорозивна. 
Материјалот не треба да предизвикува воспаление на 
увото на местото каде што пробива. 

Машкиот и женскиот дел на ушната маркица може 
да се ротираат на местото каде што се поврзани. 

 
Член 14 

Ушните маркици може да се отстранат од говедото 
со раздерување на увото или со кршење на пинот. 

По спојувањето на двата дела, ушната маркица тре-
ба да се деформира за да биде заштитена од повторна 
употреба. 

Минималната сила за раздвојување на деловите на 
ушната маркица треба да изнесува 300N (њутн) и оста-
нува непроменета во текот на целиот живот на говедото. 

 
Член 15 

Ушните маркици се со жолта боја, јасно видлива, 
која не треба да избледува и не треба да постои мож-
ност за отсранување на податоците на ушната маркица 
со гребење или со употреба на растворувачи.  

Напишаните податоци треба да траат најмалку 8 го-
дини и за тој период не треба истите да избледат. 

Податоците на ушната маркица треба ласерски да 
се испечатени.  

 
III. Форма, содржина, начин и постапка на водење  

на регистарот на одгледувалиште 
 

Член 16 
Согласно член 7 од Законот секој одгледувач теков-

но надополнетиот регистар на одгледувалиштето треба 
да го води рачно или компјутерски според образец од 
Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник. 

Регистарот на одгледувалиштето што се води рачно 
е во форма на книга со цврсти корици и поврзани ли-
стови. 

Член 17 
Во регистарот на одгледувалиштето се внесуваат 

следните податоци: 
а) За одгледувалиште: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО); 
- име и презиме на одгледувачот и 
- адреса на одгледувалиштето. 
б) За говедо: 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на говедото (код на држава и број на ушна маркица); 
- датум на раѓање; 
- код за пол; 
- код за раса; 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на мајката на говедото (код на држава и број на ушна 
маркица). 

Во регистарот на одгледувалиште можат да се ста-
ваат и следните податоци: 

- име на говедото; 
- име на мајката. 
в) Датум на извршена инспекција и 
г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил 

инспекциски надзор. 
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Член 18 
Ако говедо влегло во одгледувалиштето и доаѓа од 

друго одгледувалиште во регистарот на одгледували-
штето се внесуваат следните податоци: 

а) За одгледувалиштето од каде говедото доаѓа и тоа: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на 

претходниот одгледувач; 
- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувачот и 
- датум на влез на говедото во одгледувалиштето. 
 

Член 19 
Ако говедото излегло, односно го напуштило одгледу-

валиштето заради влегување во друго одгледувалиште во 
регистарот на одгледувалиштето се внесуваат податоци за 
одгледувалиштето во кое говедото доаѓа и тоа: 

- регистерски број на одгледувалиштето (РБО) на 
следниот одгледувач; 

- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувачот; 
- датум на излез на говедото во одгледувалиштето и 
- причини за напуштање на одгледувалиштето (про-

дажба, кланици, смрт или друго). 
Ако говедото угине на одгледувалиштето податоци-

те за следното одгледувалиште не се впишуваат во ре-
гистарот на одгледувалиштето. 

 
Член 20 

Ако говедото привремено излезе од одгледували-
штето и замине на селско или планинско пасиште, саем 
или добиточен пазар, во регистарот на одгледували-
штето се внесуваат следните податоци: 

а) За огледувалиштето од кое говедото излегува: 
- регистерски број на одгледувалиштето (РБО); 
- име и презиме на одгледувачот; 
- адреса на одгледувалиштето; 
- единствен алфанумерички код за идентификација 

на говедото (код на државата и број на ушна маркица); 
- име на говедото (доколку има). 
б) Датум на излез на говедото од одгледувалиштето. 
в) За одгледувалиштето во кое говедото привреме-

но престојувало: 
- код за идентификација на одгледувалиштето 

(РБО) и 
- име и локација на одгледувалиштето. 
(г) Датум на повторен влез во одгледувалиштето од 

кое говедото привремено излегло. 
в) Датум на извршена инспекција и  
г) Потпис на ветеринарен инспектор кој извршил 

инспекциски надзор. 
Член 21 

Како регистар на одгледувалиште за кланиците однос-
но пасиштата лоцирани во планинските предели служи 
копијата од листата на колење и листата на говеда на па-
сиште пропишани во член 26 од овој правилник. 

 
IV. Форма, содржина, начин и постапка за издавање 

и одземање на документите за движење 
 

Пасош за говеда 
 

Член 22 
Согласно член 8 од Законот, за секое идентифи-

кувано говедо Управата за ветеринарство преку ов-
ластените организации издава пасош за говедо во 
рок од 14 дена по обележувањето на новородено те-
ле, односно обележувањето на увезеното говедо. 
Управата за ветеринарство треба да го одземе пасо-
шот доколку одгледувачот не постапува согласно 
член 6 и 8 од Законот. 

 
Член 23 

Образецот на пасошот е со димензии 21 х 14,8 см и 
ги содржи грбот и името на Република Македонија. 

Во пасошот за говеда се внесуваат следните по-
датоци: 

а) За говедо: 
- алфанумерички код и баркод за идентификација; 
- датум на раѓање; 
- код за пол (“М” за говеда од машки пол и “Ж” за 

говедо за женски пол); 
- код за раса според следнава кодна табела:  

Код Раса Код Раса 
БУ Буша ОБ Оберинталско 
ФР Холштајнзирано 

фризиско 
ТР Товни раси говеда 

СМ Сименталско ДР Други или мелези 
МН Монтафонско БВ Биволи   

- алфанумерички код за идентификација на мајката 
на говедото или, во случај на увезено говедо со потек-
ло од земја во која не се применува системот за иден-
тификација и регистрација за говеда на ЕУ, земјата на 
потекло и оригиналниот идентификациски код на гове-
дото (доколку го има) и 

- датум на колење или смрт на говедото. 
б) За одгледувалиште: 
- податоци за одгледувалиштето на кое говедото било 

родено (име и презиме на одгледувачот, адреса и реги-
стерски број (РБО) и баркод на одгледувалиштето); 

- податоци за одгледувалиштата на кои говедото било 
чувано (име и презиме на одгледувачот, адреса и регистер-
ски број (РБО) и датум на прием  во огледувалиштето); 

в) Потпис на одгледувачот, односно одгледувачите; 
г) Името на органот кој го издава пасошот и потпис 

на овластеното лице; 
д) Датум на издавање на пасошот и  
ѓ) Број и баркод на пасошот и на неговото издание. 
Образецот на пасошот е даден во Прилог бр. 5 и е 

составен дел на овој правилник. 
Одгледувачот, за замена на пасош во случај на губење 

или оштетување на оригиналниот пасош, плаќа 50 денари. 
 

Привремен документ за движење 
 

Член 24 
Согласно член 8 став 7 и 8 од Законот доколку теле 

помладо од 42 дена се движи на друго одгледувалиште, 
Управата за ветеринарство преку овластените организации 
издава привремен документ за движење. Привремениот до-
кумент за движење на теле ги содржи податоците од пасо-
шот за говедо пропишани во член 23 од овој правилник. 

Привремениот документ се пополнува од секој сле-
ден одгледувач и треба да се врати во Управата за вете-
ринарство преку овластената организација до 42 днев-
на старост на телето или во рок од седум дена во случај 
на смрт на телето пред да наполни 42 дена. 

Одгледувачот за привремениот документ плаќа 30 
денари. 

Формата на привремениот документ е даден на образец 
од Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 
V. Форма, содржина, начин и постапка на водење  

на компјутерската база на податоци  
Член 25 

Согласно член 9 од Законот Управата за ветеринарс-
тво воспоставува и води компјутерска база на податоци 
која ги содржи сите податоци неопходни за функционира-
ње на системот за идентификација и регистрација на гове-
да, Внесувањето на податоците во компјутерската база 
може да се врши на три начини и тоа: 

- систем на пишани документи; 
- ПДА систем и 
- компјутерски систем.  

Член 26 
Одгледувачот до овластените организации треба да 

ги испраќа следните пишани документи: 
- карта за пријава на новородено теле; 
- карта за пријава на влез/излез на говедо; 
- карта за користење на пасишта и  
- привремен документ за движење. 



Стр. 38 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јуни 2005 
 

Картите од став 2 алинеја 1, 2 и 3 се дадени на обрас-
ци бр. 7, 8 и 9 и се составен дел на овој правилник.  

Пишаниот документ кој го користи и го доставува до 
овластените организации Јавното претпријатие за стопа-
нисување со пасишта е Листа на пасишта во планински 
подрачја која е дадена на образец од Прилог бр. 10 и Ли-
ста на говеда на пасишта која е дадена на образец од При-
лог бр. 11 и се составен дел на овој правилник. 

Пишаниот документ кој кланиците го користат  и 
го испраќаат до Подрачната ветеринарна инспекција е 
Листа на колење која е дадена образец од Прилог бр. 
12 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 27 

ПДА систем е внесување на податоци од персона-
лот на овластените организации, на добиточните паза-
ри и други лица кои користат компјутери за внесување 
на податоци. 

Член 28 
Компјутерски систем е внесување и размена на пода-

тоци  во електронска форма од одгледувачите, овластени-
те организации, ветеринарната инспекција, граничната ве-
теринарна инспекција и други лица кои вршат работи на 
идентификација и регистрација на говеда. 

 
Извештај за извршена инспекциска контрола  

и годишен извештај за извршени контроли  
Член 29 

Извештајот - записник од инспекциската контрола 
на одгледувалиштата на лице место е во формат А4 и е 
составен од два листа. 

Извештајот од став 1 на овој член е даден на обра-
зец од Прилог бр. 13 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 30 
Годишниот извештај за извршени контроли е во 

формат А4 и е составен од еден лист. 
Извештајот од став 1 на овој член е даден на образец 

од Прилог бр. 14 и е составен дел на овој правилник. 
 

V. Завршна одредба 
 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 11-4336/2                                    Министер,  

12 јуни 2005 година                         Садула Дураку, с.р. 
     Скопје 
 

Прилог 1 Кодови на земјите со применет систем 
за идентификација на животните на ЕУ 

 

Име на држава 
ИСО 2-ал-
фа код 

ИСО нуме-
рички код 

АНДОРА AD 20 
АВСТРИЈА AT 40 
БЕЛГИЈА BE 56 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА CZ 203 
ДАНСКА DK 208 
ЕСТОНИЈА EE 233 
ФАРСКИ ОСТРОВИ FO 234 
ФИНСКА FI 246 
ФРАНЦИЈА FR 250 
ФРАНЦУСКА ГВАЈА-
НА GF 254 
ФРАНЦУСКА ПОЛИ-
НЕЗИЈА PF 258 
ФРАНЦУСКИ ЈУЖНИ 
ТЕРИТОРИИ TF 260 

ГЕРМАНИЈА DE 276 
ГРЦИЈА GR 300 
УНГАРИЈА HU 348 
ИСЛАНД IS 352 
ИРСКА IE 372 
ИТАЛИЈА IT 380 
ЛЕТОНИЈА (ЛАТВИ-
ЈА) LV 428 
ЛИХТЕНШТАЈН LI 438 
ЛИТВАНИЈА LT 440 
ЛУКСЕМБУРГ LU 442 
МАЛТА MT 470 
МАРТИНИК MQ 474 
МОНАКО MC 492 
ХОЛАНДИЈА NL 528 
ХОЛАНДСКИ АНТИ-
ЛИ AN 530 
НОВА КАЛЕДОНИЈА NC 540 
НОРВЕШКА NO 578 
ПОЛСКА PL 616 
ПОРТУГАЛИЈА PT 620 
СЛОВАЧКА SK 703 
СЛОВЕНИЈА SI 705 
ШПАНИЈА ES 724 
ШВЕДСКА SE 752 
ШВАЈЦАРИЈА CH 756 
МАКЕДОНИЈА MK 807 
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА GB 826 

 
Прилог 2 Модел на баркодот на ушни маркици  

за животните од видовите говеда 
 

Пример 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Прилог 3 Ушни маркици кои ги издава Управата  
за ветеринарство 
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Прилог 4 Регистар на одгледувалиште 
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Прилог 5 Пасош за говедо 
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Прилог 6 Привремениот документ за движење 
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Прилог 7 Карта за пријава на новородено теле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 8 Карта за пријава на влез/излез на говедо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 9 Карта за пријава на користење на пасишта 
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Прилог 10 Листа на пасишта во планински подрачја 
 

Берово 

Планински масив-Малешевски планини 
Име на пасиште 
КО Пеџчево 
Голем Требомир 
КО Владимирово 
Барница 
Готен 
Долни Гавран 
Раздоло 
КО Градец 
Виничка Бачија 
Треино 
КО Лисец 
Травити Дол 
КО Петибани 
Равништа 
Кукли 
КО Блатец 
Корија 
Стреидел 
Евериште 
Пеклец 
Кадрова Бавша 
КО Саса 
Петрово Брдо 
Црвен Камен 
 Битола 
Планински Масив:Селечка планина 
Име на пасиштето  
1. БАЛДОВЕНЦИ  
2. ВЕЛАСЕКО  
3. СКОЧИВИР-НИЏЕ  
4. СЛИВНИЦА  
5. ПОЛОГ  
6. ИВЕНИ  
7. ГНИЛЕШ  
8. ДОЛНО ОРЕОВО  
9. МАКОВО  
10. ЗАВИК  
11. СТАРОВИНА  
Планински масив: Плакенска планина  
Име на пасиштето  
1. ЛИСОЛАЈ  
2. ЛОПАТИЦА  
3. ЛОЗАНИ  

Планински масив: БАБА  
Име на пасиштето  
1. БАБА Планина  
2. Драгоман- Игралиште  
3. ЦУЦЕ-РУЛА  
4. ШАРКОВИЦА  
5. ВЛАШКИ КОЛИБИ  
6. САПУНЏИЦА  
7. ДЕБЕЛИ РИД  
8. ЦРВЕНА СТЕНА  
9. КОЗЈИ КАМЕН  
10. ГОЛЕМА ЧУКА  
11. МАРУШИЦА  
Велес  
К.О. Виничани  
КП. Стрње,КП Скрка  
К.О Чичево  
К.О Свекани  
К.О Двориште  
К.О Подлес  
К.О СЛП  

Гевгелија  
Име на пасиште  
1. Серменин -Флора  
2. Серменин -Реса  
3. Хума -Пољаниште  
4. Пролозите -Хума  
5. Сиглице -Конско  
6. Чоча -Хума  
7. Кудрубар -Хума  
8. Бања -Хума  
9. Алчак, Чавка, Смреките  
10. Падине, Ширине  
11. Брз камен  
12. Вракле, Башали и др.  
Гостивар  
Планински масив -Бистра  
Име на пасиште  
1. СМРЕКА  
2. СОЛОМОНИЦА  
3. НИКИФОРИЦА.  
4. ПЛОЧА  
5. ПОЛЦЕ  
6. КОРИТНИК  
7. МАСКАРЕВАЦ  
8. КИРОЛОВЕЦ  
9. КУРКОВ ДОЛ  
10. САЛТАНИЦА  
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11. СУВО ПОЛЕ  
12. РУСИН  
13. ГОВЕДАРНИК  
14. ТВРБУШКА РУНА  
15. СЕНЕЧКА ПЛАНИНА  
16. ЧАУШИЊА-СМРДЛИВИ БИ   
17. КРТУЛ  
Планински масив -Кораб  
Име на пасиште  
1. Карма Мустафа  
2. Песок  
3. Проижаба  
4. Коселија  
5. Беланџа  
6. Нистрила-Кобила Поле  
7. Длабока Река  
8. Танушка Планина  
9. Грекајска Планина  
10. Малажировничка Планина  
11. Врбјанска Планина  
12. Жировничка Голема  
13. Видушка Планина  
14. Требишка -Витушка планина  
15. Врток-делисеница  
Планински масив -Шара  
Име на пасиште  
1. Бристовец  
2. Црно Езеро  
3. Кржелино  
4. Думково  
5. Голема Враца  
6. Мала Враца  
7. Маздрача  
8. Кучи Баба  
9. Мурговец  
10. Говедарник  
11. Зендел Бег  
12. Печковска Планина  
13. Дувска Планина  
14. Лера  
15. Врбенско брдо  
16. Идризова рупа  
17. Хаџина река  
18. Буол  
19. Чавкадија  
20. Долно Луково поле  
21. Божина  
22. Стрезимирска со речка  

Планински масив -БУКОВИКИ  

Име на пасиште  

1. БУКОВИКИ 1  

2. БУКОВИКИ 2  

Планински масив -СУВА ГОРА   

Име на пасиште  

1. СУВА ГОРА 1  

1. СУВА ГОРА 2  

Планински масив-ДОБРА ВОДА  

Име на пасиште  

1. ДОБРА ВОДА   

Дебар  

Планински масив-Галичица  

Име на пасиштето  

1. Стара Галичица  

2. Баба -Гола Бука  

3. Томорос -Косто бачило  

4. Асан џура-Суво поле  

5. Дива Јасика-Пресека  

6. Самар Здравец  

7. Вардуљ -Гога  

8. Џафа Дуфа  

9. Шараплица Црвен камен  

10. Горни Исток  

Планински масив-Галичица  

Име на пасиштето  

1. Стара Галичица  

2. Баба-Гола Бука  

3. Томорос -Косто бачило  

4. Асан џура-Суво поле  

5. Дива Јасика-Пресека  

6. Самар Здравец  

7. Вадуљ -Гога  

8. Љафад Дупка  

9. Шараплица Црвен камен  

10. Горни Исток  

Планински масив-Јаболнички масив  

Име на пасиштето  

1. Беличко брдо  

2. Вевчанска долина  

3. Подгоречка долина  

4. Дабунички стрижак  

5. Јабланички стрижак  

6. Вишарица  

7. Девојкина вода  

Планински масив-Стоговски масив  

Име на пасиштето  

1. Славило  
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2. Локовски суват  
Планински масив-Караорман  
1. Аржински Суват  
2. Збашко пасиште  
Кичево  
Планински масив -Плакенски  
Име на пасиштето  
1. Лиска  
2. Плакенска планина  
3. Мусица  
4. Стара мусица  
Планински масив-Бистра  
Име на пасиштето  
1. Тајмишта  
2. Ахметовица  
3. Чукитовица Аран Кула  
4. Пашница  
5. Женска планина  
6. Думовица  
Демир Хисар  
Планински масив Бигла  
Име на пасиштето  
1. Големо Илино  
2. Вирово Еврејка  
3. Базерник Рудине  
4. Мало Илино Шоворот  
5. Слоешница Плакенска  
Македонски Брод  
Планински масив -Даутица  
Име на пасиштето  
1. Даутица  
Планински масив -Добра Вода   
Име на пасиштето  
1. Добра Вода  
Планински масив -Мокра  
Име на пасиштето  
1. Солунско Поле  
Планински масив -Бушово  
Име на пасиштето  
1. Бушово Чешма  
Планински масив -Барбарос  
Име на пасиштето  
1. Барбарос и Полче  
Кратово  
Планински масив - Осоговски планини  
Име на пасиштето  
1. Лораница  
2. Калин Камен  

Куманово 
Планински масив - Руен 
Име на пасиштето 
1. Балабан и Елена Глава 
Планински масив -Манговица 
Име на пасиштето 
Белаковски Манастир и Кишевски венац и Мирчевац 
Планински масив -Козјак 
1. Блатац 
Планински масив -Козјак 
Име на пасиштето 
1. Змиино Брдо 
Планински масив - Руен 
Име на пасиштето 
1. Кула 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Вуксон 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Ванковец 
Планински масив- Ридски 
Име на пасиштето 
1. Баре 
Свети Николе 
Планински масив 
Име на пасиштето 
1. К.О Мечкуен 
2. К.О Милино 
3. К.О Гучумелци м.в. Мешели бури 
4. К.О Богословец 
5. К.О Бекирлија 
6. К.О Исмаилинци м.в. Бабин град 
7. К.О Мокреш м.в. Брзалци 
8. К.О Горно Гуганци м.в. Ковчези 
                                         м.в.Благи дол 
Кавадарци  
Планински масив- Кожуф 
Име на пасиштето 
Гладинци 
Гибарица 
М.Езеро 
М.чука 
Бара 
Дебранец 
Порта 
Шаренка 
Козјак 
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Слина 
Трибор 
Галиште ридот 
Планински масив Витачево 
Брестот 
Ладнодол 
Топовите 
Анот 
Венецот 
Адно Дол (Срагово) 
Катуниште 
Злешево 
Липите 
Пасиште Брестот 
Планински масив М.Гроб 
Пасиште Медовите 
Планински масив Гатеново 
Пасиште Песокот 
Планински Масив Моклисте 
Пасиште Моклисте 
Планински масив Овча Река 
Пасиште Овча Река 
Планински масив Тисовец 
Тисовец 
Планински масив Голеш 
Пасиште  Голеш 
Планински масив Руен  
Пасиште Топлакот 
Планински масив Црвенци 
Пасиште Црвени Брег 
Планински масив Долги Дол 
Пасиште Долги Дол 
Планлнски масив Клисура 
Пасиште Челове Река 
Планински Масив Вишешница 
Пасиште Браната 
Прилеп  
Планински масив Селечка Планина 
1. Пасиште Маленица 
2. Говедарник(Студена Вода) 
3. Каменица’ Света Вода’ 
4. Падлиште ‘Лочка’ 
5. Орлета 
6. Манеш Сингаро Огниште 
7. Скала Брестот 
8. Корита Извор 
9. Цуцулето 
10. Бојово Трло Рамниште 

11. Садово Скрклин 
12. Дупка 
13. Кадри 
14. Кокре 
15. Крушеица 
16. Манастир 
17. Штавица 
Планински масив Ниџе 
1. Цуцул Белуата 
2. Катуниште 
3. Царева Тумба 
4. Скрка Рудина  
5. Смагово 
6. Бешиште 
Планински масив Козјак 
1. Витолиште 
2. Вриско 
3. Живово 
4. Пештани 
5. Полчиште 
6. Чапиште 
Планински масив Бабуна 
1. Голем Радобил 
2. Гукаково 
3. Дрен 
4. Мал Радобил 
5. Николин 
6. Плетвар 
7. Ракле 
8. Топлице 
9. Царевик 
10. Смолани 
Планински масив Даутица 
1. Долгаец 
2. Зрзе 
3. Стронија 
Струмица  
1. Плавуш-Армудал 
2. Огражден -Кирова нива 
3. Црвено Поле 
4. Плачковица -Лева Река 
5. Готен-крн.Дамалар 
6. Плачковица -мешил Бурун 
Штип  
1. Чука 
2. Чомлак 
3. Висок рид 
4. Вртешка 
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5. Лопен 
6. Влашки трла 
7. Слатина 
8. Крњевци 
9. Топлик 
10. Тополка 
СКОПЈЕ  
Планински масив-СУВА ПЛАНИНА 
Име на пасиште 
1. Зајачица- Копање 
2. Кашкал 
Планински масив-Караџица 
Име на пасиште 
1. Шилегарник-Бароно 
2. Горна и Долна Караџа со Убава 
3. Горни и Долни Пенелак 
4. Салаково 
5. Шашковица 
6. Алагица 
7. Јуручица 
8. Кадина река 
9. Тисовичка планина 
Планински масив-Јакупица 
Име на пасиште 
1. Горно и Долно Бегово со Враца 
2. Бреза 
Планински масив-Даутица 
Име на пасиште 
1. Солунско Поле 
Планински масив-Скопска Црна Гора 
Име на пасиште 
1. Рамно Било 
2. Бањашница 
3. Царева ливада 
4. Конилача 
5. Гиновец 
6. Пунак 
7. Башинец 
8. Соколовец 
9. Стрелиште 
10. Стрелиште Кула Пред.Т 
11. Стрелиште Кула 
Планински масив-Жеден 
Име на пасиште 
1. Жеден 
 
ТЕТОВО  
Планински масив-Сува Гора 
Име на пасиште 
1. Кињарник 
2. Гургурничка планина 
3. Локва 

4. Крива Осојница 
5. Табахон 
6. Дрскавец 
7. Вар 
Планински масив-Шар планина 
Име на пасиште 
1. Љуботен 
2. Г. Ливадица 
3. Врати Ливадица 
4. Гинрибег 
5. Пирибег 
6. Првачке карпе 
7. Езерце 
8. Јелошничко краиште 
9. Каменица 
10. Чаушница 
11. Бистрица 
12. Кучибаба 
13. Плоча 
14. Брза Вода 
15. Плашница 
16. Орловец 
17. Рогонеч 
18. Дојран 
19. Сердарица 
20. Кучибег 
21. Кобилица 
22. М. Шилиџе 
23. Г. Шилиџе 
24. Пашино 
25. К. Никола 
26. Скокало 
27. Баба Асаница 
28. Кепенево 
29. Џинибег 
30. Крибашија 
31. Лешница 
32. Целибашино 
33. Јелак 
34. Попова Шапка 
35. Вакуф 
36. Елверица 
37. Пржул 
38. Пеш и жежица 
39. Горни Карабунар 
40. Долни Карабунар 
41. Голема Смрека 
42. МалаСмрека 
43. Бело Езеро 
44. Бристовец 
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Прилог 11 Листа на говеда на пасиште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 12 Листа на колење 
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Прилог 13 Извештај-записник од инспекциска кон-
трола




