Дел 9.6
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate
За транзит/времено складирање на живи животни од аквакултура, икра и неевисцерирани риби наменети за човечка исхрана
/ For transit/storage of live aquaculture animals, fish eggs and uneviscerated fish intended for human consumption
ЗЕМЈА:
/COUNTRY:
I.1. Испраќач
/Consignor

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија
/Veterinary certificate to Republic of North Macedonia
I.2. Референтен број на сертификатот
I.2.a
/Certificate reference number

Име
/Name

I.3. Централен Надлежен Орган
/Central Competent Authority

Адреса
/Address

I.4. Локален Надлежен Орган
/Local Competent Authority

Тел.
/Tel.
I.5. Примач
/Consignee

I.6. Лице одговорно за пратката во РСМ
/Person responsible for the consignment in RNM

Дел I: Детали за испратената пратка
Part I: Details of dispatched consignment

Име
/Name

Име
/Name

Адреса
/Address

Адреса
/Address

Поштенски број
/Postal code

Поштенски број
/Postal code

Тел.
/Tel.
I.7. Земја на потекло
/Country of origin

ИСО код
/ISO code

I.8. Подрачје на потекло
/Region of origin

Код
/Code

I.11. Место на потекло
/Place of origin

Тел.
/Tel.
I.9. Земја на дестинација
/Country of destination

ИСО код
/ISO code

I.10. Подрачје на дестинација
/Region of destination

I.12. Место на дестинација
/Place of destination

Име
/Name

Број на одобрение
/Approval number

Адреса
/Address

Царинско складиште
/Custom warehouse

Бродски доставувач
/Ship supplier

Име
/Name

Број на одобрение
/Approval number

Адреса
/Address
Поштенски број
/Postal code
I.14. Дата на поаѓање
/Date of departure

I.13. Место на натовар
/Place of loading
I.15. Средства за транспорт
/Means of transport
Авион
/Aeroplane
Средство за патен сообраќај
/Road vehicle

I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ
/Entry BIP in RNM
Брод
/Ship

Железнички вагон
/Railway wagon
Other
/Друго

Идентификација:
/Identification:

I.17.

Документ на кој се повикува:
/Documentary references:
I.18. Опис на стоката
/Description of commodity

I.19. Код на стоката (ХС код)
/Commodity code (HS code)

I.21. Температура на производот
/Temperature of the product

Собна
/Ambient

Разладен
/Chilled

Замрзнат
/Frozen

I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба
/ Identification of container/Seal number
I.25. Пратките се наменети за
/ Commodities certified for
Човечка исхрана
/Human consumption

I.24. Вид на пакување
/Type of packaging

I.26. За транзит низ РСМ до трета земја
/For transit through RNM to third country
Third country
/Трета земја
I.28. Идентификација на стоките
/Identification of the commodities
Видо
/ Species

I.20. Количество
/Quanity
I.22. Број на пакувања
/Number of packages

I.27.

ИСО код
/ISO code

(Научно име)
/
(Scientific name)

Ладилник
/ Cold store

Број на пакувања
/Number of packages

Нето тежина
/Net weight

Код
/Code

ЗЕМЈА:
/COUNTRY:
II.

Дел II: Сертификација
Part II: Certification

II.1

II.1.1

Информации за здравствената состојба
/Health information

Транзит/ времено складирање на аквакултура наменета за човечка исхрана
/Transit/ storage of aquaculture animals intended for human consumption
II.a.
Референтен број на сертификатот
II.b.
/Certificate reference number

Потврда за здравствената состојба
/Health attestation
Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, потврдувам дека аквакултурата наведена во Дел I од овој сертификат:
/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to in Part I of this certificate:
е во согласност со соодветните здравствени барања за, во согласност со образецот на ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит,
листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло односно во Регулативата на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2074/2005.
/complies with the relevant animal health requirements laid down in the model certificates laid down in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or
products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or
products of animal origin or equivalent Commission Regulation (EC) No 2074/2005.

Забелешки
/ Notes
Дел I:
/ Part I:
Рамка I.19:
/Box I.19:
Рамка I.20 и I.28:
/Box I.20 and I.28:
Официјален ветеринар
/ Official veterinarian

Да се употреби соодветниот ХС код: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 или 0307.
/Use the appropriate HS codes: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 or 0307.
Во врска со количината, да се наведе вкупната бруто и нето тежина во kg.
/As regards quantity, give the total gross and net weights in kg.

Име (со печатни големи букви):
/Name (in Capital):

Квалификација и звање:
/Qualification and title:

Датум:
/Date:

Потпис:
/Signature:

Печат
/Stamp:

