ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

Дел 18.19

За специфичен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо и механички одвоено месо од живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и прои зводи од јајца за транзит
и/или времено складирање низ/во Република Северна Македонија
specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products for transit and/or storage to the
Republic of North Macedonia
ЗЕМЈА:
/COUNTRY
I.1. Испраќач
/Consignor
Име
/Name

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
I.3. Централен Надлежен Орган
/Central Competent Authority

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

Адреса
/Address
Тел.
/Tel.No
I.5. Примач
/Consignee
Име
/Name
Адреса
/Address
Поштенски број
/Postal code
Тел.
/Tel.No
I.7. Земја на потекло
/Country of origin

I.4. Локален Надлежен Орган
/Local Competent Authority

ИСО код
/ISO code

I.8. Подрачје на потекло
/Region of origin

Код
/Code

I.11. Место на потекло
/Place of origin
Име
/Name

I.6. Лице одговорно за пратката во РСМ
/Person responsible for the consignment in RNM
Име
/Name
Адреса
/Address
Поштенски број
/Postal code
Тел.
/Tel.No
I.9. Земја на дестинација
ИСО код
I.10. Подрачје на
/Country of destination
/ISO
дестинација
code
/Region of destination

Код
/Code

I.12. Место на дестинација
/Place of destination
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.13. Место на натовар
/Place of loading

I.14. Дата на поаѓање
/Date of departure

I.15. Средства за транспорт
/Means of transport
Авион
Брод
/Airplane
/Ship

I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ
/Entry BIP in RNM
Железнички вагон
/Railway wagon

Средство за патен сообраќај
/Road vehicle

Other
/Друго

Идентификација:
/Identification:

I.17. Бр на ЦИТЕС
/No(s) of CITES

Документ на кој се повикува:
/Documentary references:
I.18. Опис на стоката
/Description of commodity
I.21. Температура на производот
Собна
/Temperature of the product
/Ambient
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба
/ Identification of container/Seal number
I.25. Пратките се наменети за
/ Commodities certified for

Разладена
/Chilled

I.19. Код на стоката (ХС код)
/Commodity code (HS code)
I.20. Количество
/Quantity
Замрзната
I.22. Број на пакувања
/Frozen
/Number of packages
I.24. Вид на пакување
/Type of packaging

Човечка исхрана
/Human consumption
I.26. За транзит низ РМ до трета земја
/For transit through RM to third country

I.27.

Third country
ИСО код
/Трета земја
/ISO code
I.28. Идентификација на стоките / Identification of the commodities :
Видови
(Научно име)
/Species
(Scientific
name)

Природа на
стоката
/Nature of
commodity

Тип на
обработка
/Treatment
type

Одобрен број на објектот
/Approval number of the establishment

Кланица
/Abattoir

Погон за
прeработка
/Manufacturing
plant

Број на
пакувања
/Number of
packages

Нето тежина
/Net weight

Ладилник
/Cold store

Tранзит/складирање на специфични патоген слободни јајца, месо, иситнето месо и механички одвоено месо од

Земја
/Country
II.

II.1.

живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца
/Transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and
wild game-birds, eggs and egg products
Податоци за здравствената состојба
II.a. Certificate reference number
II.b.
/Health information
/Референтен број на сертификатот

Потврда за здравствената исправност
/Health attestation
Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека јајцата слободни од специфичен патоген, месото, иситнетото месо и
механички одвоеното месо од живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца (1) опфатени со овој сертификат
/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the specified pathogen-free eggs, the meat, minced meat and mechanically separated meat of
poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products (1) described in this certificate:

II.1.1

Дел II: Сертификација
Part II: Certification

(2) II.1.2

потекнуваат од трета земја, територија, област или оддел опфатен со Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот Дел 1 од
Анекс I од Регулативата (ЕЦ) Бр. 798/2008, ои
/comes from the third country, territory, zone or compartment according Law on veterinary health and/or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EC)
No 798/2008, and
е во согласност со релевантните здравствени услови изложени во потврдата за здравствената состојба на животните во модел сертификатите
од Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс I на Регулативата (ЕЦ) Бр. 798/2008.
/complies with the relevant animal health conditions laid down in the animal health attestation in the model certificates in Law on veterinary health and/or
equivalent Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.

Забелешки /Notes
Дел I
/Part I:
-

Рамка I.8: Наведете го кодот на зоната или името на одделот на потекло, доколку е потребно, како што е утврдено со кодот во колона 2, Дел 1 од
Анекс I од Регулативата (ЕЦ) Бр 798/2008
/Box I.8: Provide the code for the zone or the name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code in column 2, Part 1 of Annex I to Regulation
(EC) No 798/2008.

-

Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот кој испраќа
/Box I.11: Name, address and approval number of establishment of dispatch

-

Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските
летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот борј на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на пломбата
треба да се наведе во рамката I.23
/Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of
transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.

-

Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код на Светската Царинска Организација: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 or 21.06.10.
/Box I.19: Use the appropriate HS code of the World Customs Organization: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 or 21.06.10.

Дел II
/Part II:
(1)

Специфични патоген слободни јајца, месо, иситнето и механички одвоено месо од живина, ноеви и див пернат дивеч, јајца и производи од јајца како
што е изложено во Дел 1 на Анекс I од Регулативата (ЕЦ) Бр 798/2008
/Specific pathogenic-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products as laid down
in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.

(2)

Во случај на специфични патоген слободни јајца (SPF), месо од живина (POU), месо од ноеви (RAT), месо од див пернат дивеч (WGM), иситнето месо и
механички одвоено месо од живина (POU-MI/MSM), иситнето месо и механички одвоено месо од ноеви (RAT-MI/MSM), иситнето месо и механички
одвоено месо од див пернат дивеч (WGM-MI/MSM), јајца (E), производи од јајца (EP)
/In the case of specified pathogen-free eggs (SPF), meat of poultry (POU), meat of ratites (RAT), wild game-bird meat (WGM), minced meat and mechanically
separated meat of poultry (POU-MI/MSM), minced meat and mechanically separated meat of ratites (RAT-MI/MSM), wild game-bird minced meat and
mechanically separated meat (WGM-MI/MSM), eggs (E) or egg products (EP).

Официјален ветеринар
/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):
/Name (in capitals):

Квалификации и титула:
/Qualification and title:

Датум:
/Date:

Потпис:
/Signature:

Печат:
/Stamp:

