
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСI8ЕН СЕРТИФИКАТ 
Health Certificate 

За месо оджиеина (POU) за увоз  en Република МакедониЈо 
For meat of poultry (POU) for dispatch to the Repu6ic of Macedonia 

Земја/Country 	 Ветеринарно Здрввпвен Сертификат аа република Македонија 
Neterinary  Cert lflcate to  Republic  of Macedonia 

Д
ел

  1:
  Д

ет
ап

и  
аа

  и
сп

р
ат

еи
ат

а  
пр

ат
кв

  
Pa

rt
  1:

  D
et

a
ils

  o
f 

di
sp

at
ch

ed
 c

on
si

g
n
m

en
t  

1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address  

Ten.  
/Tel.  

1.2. Референтен број на сертификвтот  
/Certi fi cate reference  number  

1.3. Централен Надлежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надпежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address  

Поштенски број 
/Postal  code  
Ten.  
/Tel.  

1.6. 

1.7. Земја на потекпо  
/Country of origin 	 /ISO  

uCO  код 
code 

1.8. Подрачје на потекпо 
/Region of origin 

Код 
/Code 

1.9. Земја на депинација 
/Country of destination 

ИСО код 
/ISO code  

1.10. Подрачје на 
депинауија 	 /Code  
/Region of destination 

Код 

1.11. Место на потекпо  
/Place  of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval number 

Адрега 
/Address  

1.13. Мепо на натовар 
/Place  of loading 

1.14. Дата на поаѓање 
/Date of  departure  

1.15. Средства  ua npaHcnopr 	 . 
/Means  of transport 
Авион 	Брод 	Железнички вагон 	❑ 
/Aeroplane 	fJ 	/Ship 	~ 	/Railwaywagon 

Средпво за патен сообраќај 	 Other 
/Road  vehicle 	 ~ 	/Друго 	 П  

Идентификација 
/ldentif ration 

Документ на кој се повикува 
/Documentary  references 

1.16. Впезен ВИМ на  rfl 80 PM  
/Entry  tIP  in RM 

1.17. Бр. на ЦИТЕС 
/  No(s(  of  CITES  

1.18. Опис на поката 
/Description of commodity 

1.19. Код на стоката  (XC  код) 
/Commodity  code (HS code(  

1.20.  KonutecTeo  
/Ouanity 

1.21. Температура на производот 	 Собна 	О 	Разпарено 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 	/Chilled 	/Frozen 
1.22. Број на пакувања 
/Number of packages 

1.23. Идентификација на контејнеро/Број на ппомба 
/Identification  of  container/Seal number 

1.24. Вид на пакување 
/Type  of packagin• 

1.25.  nparKure ce  наменети  ua: 	Иарана на пуѓе 
/Commodities  certified  for: 	 /Human  consumption П  

1.26. 1.27.3а увоз  unu  влез  80 PM 	 ~ 
/For import  or  admission into RM 

1.28. Идентификација на поките  
/ldentiFlcation of the commodities  

Видови (Научно име) 	flpupoga  на стоката 	 Одобрен број на објекгот 	 Број на пакувања 	Hero  тежина 
/Species (Scientific 	/Nature of commodity 	 /Approval number of the esta bl ishment 	 /Number of 	/Net weight 

namel 	 packages 
Начин на 	Кланица 	Погонза 	Ларипник 

обработка 	/Abattoir 	расекување 	/Cold  store 
/Treatment type 	 /Cutting plant 



звмја/ 
	

Месо од живина 
Country 
	

/ Meat of pouitry • 

11 	Податоуи ѕв здравственал сопојба 
/Health information  

11.а. Референтен број на сертификатот 
/Certificate reference number 

11.b. 

11.2. 

11.2.1. 

(') (°) (`)ипи 
/either 
(°)(ѕ)ипи 
‚or 

11.2.2. 

(°)или 
/either 
(°)или 
/or 

Потврда  sa  адравпвенал испрвваоп 
/Public  health  attestation  
1ас, долупотпишаниот, официј ален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби на Законот за ветеринарно јавно здрввпво (Службен весник на 
Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквив алентните Регупативи (Ек) Бр. 178/2002, (ЕК) Бр. 852/204,  (ER) bp.  853/2004 и(ЕК) Бр. 854/2004 и со  oea  потврдувам дека 
живинското месо (') опфатено со  080)  сертификат едобиено во согласноп со тие у слови, и дека 
/1, the undersigned  official  veterinarian,  declare  that 1 ат aware of the relevant provisions of Law  on  veterina ry  publ ic health (Offcial  journal  of Republ ic of Macedonia No. 114/2007) 
and/or  equivalent Regulations  fEC)  No 178/2002,  (EC)  No 852/2004,  (BC)  No 853/2004  and (BC)  No 854/2004  and  hereby ce rt ify that the meat of poultry (') described in this cert ificate 
has been obtained in  accordance  with those requirements,  and  in  particular  that: 
(a) потекнува од објект(и) кој/и имплементира програма заснована на НАССР принципите  so согласност со Законот за ветеринарно јавмо здравпво односно 

еквивалентната Регулативата (ЕК) Бр.852/2004; 
/it  comes  from  (an) establishments(s)  implementing  a  programme based  on  the  HACCP  principles in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent 
Regulation  (BC)  No 852/2004; 

(b) произведено е во согласност  со условите попавени  so  Законот за ветеринарно  jaBHo  здравпво односно еквивалентниот Дел 11  u  V од Анекс 111 на Реryлатива (ЕК) 
Бр.853/2004; 

/it has been  produced  in compliance with the conditions set out in Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent  sections  11  and  V of  Annex  111  to  Regulation  (EC)  No 
853/2004; 

(C) 	прогласено е за погодно за  ucxpaua  на nyfe  nocne ante-mortem u post-mortem  преглед спроведен  so  согпасност со Законот за ветеринарно јавно здравство 
односно еквивапентниот Дел 1V , Поглавје V од Анексот 1  ca PerynaTusana  (EIq  Bp.  854/2004; 
/it has been found fit for human consumption following ante  and post-mortem  inspections carried out in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent 
Section 1V, Chapter V of  Annex  1 to Regulation  (EC)  No 854/2004; 

(dl 	овначено е со идентификациона овнака so согласноп со Правилникот за посебните барања за xpaHara од животинско noneirno (Спужбен весник на Република 

Македонија Бр. 115/2008)односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс 11 на  Perynaiusana (ER) bp. 853/2004;  
/it has been marked with  ax  identification mark in  accordance  with Book of Ru1es  on  specific hygiene requirements for food of animal origin (Official  journal  of Repu bl ic of 
Macedonia No.115/2008)  and/or  equivalent  section  1 of  Annex ( 1 to Regulation  (EC)  No 853/2004; 

Ic) 	ru зароволува репевантните критериуми попавени so Правипникот aa посебните барања за безбедноп на храна no однос на микробиопошки киритериуми 

(Глужбен весник на Репубпика Македонија Бр. 78/2008 1  односно еквивалентниот  Perynanusana (BK) Bp.  2073/2005  so  однос на микробиолошките критериуми за 
храната за иарана на nyfe; 
/it satisfies the relevant criteria set out in Book of Ru1es  on  micrbiological criteria for food (Official  journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 78/2008 1 and/or  equivalent 
Regulation  (BC)  No 2073/2005  of  microbiological criteria for foodstuffs; 

(f) 	гаранциите кои  cc однесуваат на живите животни и нивните производи обезбедени од прана на плановите aa контропа на ревидуи кои се во согласноп со 

Законот  34  ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива  96/23/ER  и посебно со Членот 29,  cc  испопнети. 
/the guarantees covering live animals  and  products thereof provided by the residue  plans  submitted in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent 
Directive  96/23/ЕС,  and  in particularArticle 29 thereof,  are  fu1fi11ed; 

Потврда за здравпввиал сопојба иа животнил 
/Animal heaith a ttestation 
1ас, допу потпишаниот официјален ветеринар, со  osa  потврдувам дека месото од живината опфатено  CO  овој сертификат: 
/1, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the meat of  poultry  described in this certificate: 
потекнува од: 

/comes  from: 
[територија со код 	 (  
/the territo ry  of  code  	 ;) 
[оддел(и) 	 ) 
/compartment(s) 	 . ;) 
која на денот на издавањето на  050J  сетификат била слободна од: 
/which at the date of issue of the certiflcate was(were) free from: 
високо патогена Авијарна инфлуенца  nato што е дефинирано so Законот за ветеринарно здравпво (Спужбен весник на Република македонија Бр.113/2007) односно 

еквиввпентната  PerynaTusa (ER) tp.  798/2008, и њукастелска бопеп како што е дефинирано  so  Заком за ветеринарно здравпво, односно еквивалентната  PerynaTuBa (ER)  
Бр. 798/2008. 
/highly pathogenic Avian influenza  as  defined in Lawon veterinary health (Of ficialjournal of Republ ic of Macedonia No. 113/2007 1 ,  and/or  equivalent Regulation  (BC)  No798/2008  and  
Newcastle disease  as  defined in Lawon veterinary health  and/or  equivalent Regulation  (BC)  No798/2008;) 
добиено е од живина која: 
/has been obtained from poultry which has been: 
[He e  вакцинирана  npoTus aeujapHa  инфлуенца 
/ has not been vaccinated against avian influenza) 
[е вакцинирана  nponus  авијарна инфпуенца  so  согпасноп со планот изнесен  so Perynanusara  (E1Q  Bp.  798/2008 со: 
/has been vaccinated against  avian  influenza in  accordance  with vaccination  plan under  Regulation  [BC)  No 798/2008 using: 

(име и  nun  на употребената вакцина(и) 
/name and  type of the  used vaccine(s))  
на возрап од 
/at  the  age  of: 	 недели/weeks;) 

11.23 . 	добиено е од живина која е држена  80  
/has been obtained from poultry which has  been  kept in: 

)')()  (')или 	 lTepuTopuja  со код 
/either 	/the territo ry(ies) of  code 	 ) 

(°)(') (°)или 	[оддел(и) 	 1 
/or 	 /compartment(s) 	 )  

од испилување  unu nan  биле увезени како еднодневни пилиња или живина за колење од  npenu  земји како  wio e  наведено  50  Правилникот (2), односно еквивалентниот Дел 
1 од Анекс 1 од Ре гулативвта (Е3) 798/2008, под  ycnosu  еквивалентни на оние so osaa  регулативаЈ 
since hatching  or  has been imported  as day-old  chicks of slaughter poultry  from)a(  third country(ies) listed for that commodity in  Part  1 of  Annex  1 Уо  Regulation (BC)  No 798/2008, 
under  conditions at least equivalent  to  those in that Regulation. 

11.2.4. 	 has been obtained from poultry coming from esta bl ishments: 
/добиено е од живина која потекнува оД објекти: 
(a( 	nou HC  биле ставени под реприкција поради здравјето на животните: 

/which  are  not subject to  any  animal-health restrictions: 
(b) 	so  радиус од 10 km вкпучувајќи ја, каде е потребно,  u repuTopujaTa  на соседната  aeMja,  немапо избивање на високо патогена  asujapHa  инфпуенца или Fбука степска 

болеп најмалку претходните 30 дена; 
/within  a  10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of  a  neighbouring country, there has been  no  outbreak of highly pathogenic avian influenza  0  
Newcastle disease for at least the previous 30  days;  

11.2.5. 	добиено е од живина која: 
/has been obtained from  poultry  that: 
(')( 	е закпана на /has been slaughtered  on 	 ( дд/мм/гггг)/(дд/тт/уууу): ипи поме"гу 
a) 	orbetween 	(дд/мм/гггг)/(дд/тт/уууу):и/апд 	(дд/мм/гггг)/(дд/тт/уууу); 
(b) 	не  e  заклана според план за конrропа и еридикација на болести кај живината 

/has not been slaughtered  under any  animal-health scheme for the control  or  eradication of poultry diseases; 	 .. 
(с) 

	

	за време на транспортот до кланицата, не била  so KOHT4Kl  со живина инфицирана со  sucono  патогена  asujapHa  инфпуенца  unu  њукапелскв болесг, 
/during transport to the slaughterhouse, did not  come  into contact with poultry  infected  with highly pathogenic avian influenza  or  Newcastle disease; 

11.2.6.  [a)  потекнуваат од одобрени кланици кои,  aa  време на колењето, не биле под рестрикција поради сомневање  unu  потврдено избивање на високо патогена  asujapHa  
инфлуенца  unu  Fбукапелска боле ст,  taco u so  рариус од 10 km,  ucno  така, немапо избивање на високо патогена  asujapHa  инфпуенца  urru  Wукастелска болеп 
најмапку претходните з0 дена: 
/comes  from approved slaughterhouses  which,  at the time of slaughter, were not  under  restrictions owing to  a  suspected  or  confirmed outbreak of highly pathogenic avian 
influenza  or Newcastle  disease  and  within  a  10 km radius of which there has been  no  outbreak of highly pathogenic avian influenza  or  Newcastle disease for at  least  the 
revious30da  s:  



(b) 	не бипа во контакт  CO живина или месо со поинаков здравствен статус, во било кое време, за време на копењето, расекувањето, складирањето или транспортот. 
/has not been in contact at  any time during slaughter, cutting, storage or transport with poultry or meat of lower health status; 

(а)[11.2.7 	потекнуваат од живина наменета ua колење која: 
/comes from a slaughter poultry that: 
(a) не е вакцинирана со жива атенуирана вакцина која  e добиена од вирус на t6укапелска болест so) e co поголема патогеност ua разпика од лентогените соеви на 

вирусот; 
/has not  been vaccinated with live attenuated vaccine prepared from a Newcastle disease virus master seed showing a higher pathogenicity than lentogenic strains of the 
virus; 

(b) биле подложени на вирус изолацискиот  re-cT sa Fbукапелска болеп, извршен во официјална лабораторија на денот колењего на cnytaeH примерок од snaasaneH 
брис од најмапку 60 птици во секое jaTo и во кои Интрацеребрапниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) ua авијарни парамиксовируси не e погопем од 0.4 
/underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried ои2 in an official laboratory at the time of slaughter on a random sample of cloacal swabs from at (east 60 birds 
in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an lntracerebral Pathogenicity Index )ICPI( of wore than 0.4 were found; 

Ic) 	не бипа во контакт со живина која не ru ucnonHyBa условите flog a) u 6) во последните 30 дена пред колењето 
/has not been in contact in 30  days preceding slaughter with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b).] 

11.3. 	 ПотвРДа эа блѕгосоwојбал на живоtнитв 
/Animal welfare attestatlon 
јас , долупотпишаниот официјапен ветеринар, со ова потврдувам дека го имам прочитано и разбрано Закон за заштита и благосо стојба на животните (Gгужбен весник на 
Република Македонија Bp. 113/2007), односно еквивалентната Директива 93/11 9/ЕК и дека месото опфатено со 0BOJ сертификат потекнува og живина со која e постапувано 
BO согласност со репевантните ycnotu og Дирекrивата 93/li 9/ElI BO кпаницата пред и aa време на колењето или убивањето 
/1, the undersigned official veterinarian, hereby  certify that 1 have read and understood Law on animal protection and welfare (Official journal of Republic of Macedonia No.113/2007) 
and/or equivalent Council Directive 93/119/ЕС and that the meat described in this certificate comes from poultry that has been treated in accordance with the relevant provisions of 
Directive 93/11 9/ЕС in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing. 

Забелешки 

/Notes 
Деп1 

/Patt 1: 
Рамка 1.8: Наведете го кодот на облапа или  BMHTO на оддепот на потекпо, доколку е потребно, како што е утврдено CO кодот во колона 2, Дел 1 ag AHeKC 1 ag Реryлативата (ElI) Bp. 
798/2008 

/Box 1.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code of column 2, Part 1 to Annex 1 of Regulation (EC) No 798/2008. 
- 	Рамка 1.11 :Име, адреса и одобрен број на објектот кој испорачува 

/Box 1.11: Name, address and approval number of the establishment of dispatch. 
- 	Рамка 1.15: Наведете  ra регистрацискиот број(еви) на железничките вагони u камиони, имињата на бродовите u, ако e познато, бројот на авионските neroeu. Ba cnytaj на превоз BO 

контејнери или куrии, вкупниот број на и стите u нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на ппомбата треба ga cc наведе BO рамката 123 
/Box 1.15: lndicate 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 1.23. 

- 	Рамка 1.19: употребувајте го соодветниот НЅ код:02.07 или 02.08.90 
/Box 1.19: use the appropriate HS code: 02.07 or 02.08.90 

Дел 11 
lPart 11: 

(1) 
	

Под °Месо од живина°  cc подразбираат genoBure aa јадење од фармските птици, вкпучително и оние кои не ce сметаат за домашни птици, но се одгледуваат фармски како u домашните 
птици,  CO искпучок HH ноевите, кои не биле подложени на каков и да e третман освен ладење со цел ga ce ofleaBegu нивно зачувување; спакувано Me-CO BO вакуум или BO контролирана 
атмосфера исто така мора да биде nponpaneHo со сертификвт to согласност со овој модел. Тука cnafa и месото од guBuan ne-pear дивеч како што е дефинирано со Законот aa 
ветеринарнојавно здравство односно еквивалентната Perynaruea (EK) Bp. 798/2008. 
/'Poult rymeat' means the edible parts of farmed birds, including birds that are not considered as domestic but which are farmed as domestic animals, with the exception of ratites, which have not 
undergone any treatment other than cold treatment to ensure preservation; vacuum-wrapped meat or meat wrapped in a controlled atmosphere must also be accompanied by a certiflcate in 
accordance with this model, It includes farmed wild game-bird meat as defined to Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No. 798/2008. 
Правилник  ua начинот и постапквта за увоз u rpaHuur, листа на rpeTu aeMju ag кои e одобрен yBoa u транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат unu 
други документи што ја придружува пратката co живи животни, аквакултура u производи ag животинско потекпо, како и начинот и постапката на вршење ea npaBepKa и прегпед при 
увоз  B транзит на пратка CO живи животни, аквакуптура и производи од животинско потекпо. 
/Book of Ru1es  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. 
код на територијата како што  e- наведено во колоната 2, Дел 1 og AHeKcor 1 на Реryлативата (ElI) fip. 798/2008. 
/Code of the territory as it appears in column 2, Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC( No. 798/2008. 
Задржете доколку е потребно. 
/Keep as appropriate. 
Внесете го името на оддепот(ите). 
/Insert the name of the compartment(s(. 
Sa aeMju unu reputapuu со влез °N° во низата 6 ag Дел 1 од Анекс 1 ag Perynarueara (Е3) 798/2008, за месо од живина (POU), ова значи дека BO случај на nojata на Fbукастелска болеп 
квко што е дефинирано во PerynaruBata (B) 798/2008, тогаш кодот на земјата unu repuTopujara ќе продопжи да cc користи, но ова ќе ja искпучи секоја oBnacr која е nag официјапна 
забрана, an трета seMja BO однос на tbукапелска болеп, на денот на издавање на овој сертификат./ For countries or territories with the entry'N in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex 1 to 
Regulation (EC( No 798/2008, for meat of poultry (POU) only this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation IEC) No 798/2008 then the country code or 
territory code she11 continue to be used but thls wi11 exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this 
certificate. 
Начначенв  gara unu дата ea копнсе. Извозот нв ова месо немв ga cc дозволи ако месото е добиено од живинв закпвнв BO територијата нвведенв под 112.1 aa BpeMe ea период кога се применувавт 
рестрикгивни мерки ry' првнв нв Регryбпика Македонија aayBau ea месо од оаие териrории ипи депови од теригории. 
/lndicate  date or dates of slaughter. Imports of this meat sha11 not be allowed when obtained from poultry slaughtered in the territory mentioned under 112.1 during a period where restrictive measures have been 
adopted bythe Republic of Macedonia against imports of this meat from this terinory orthat (these) compartment(s). 
Применпиво само за земјите со предзнакот 'V1' во колома  5 ('АOl од Дел 1 og Анекс 1 на Регулативата (ElI) Bp. 798/2008 
/Applicable only to the countries with the entry VI' in column 5('AG') of Part 1 of Annex 1 to Regulation (ECI No 798/2008. 
Ако месото  eog живина за колење која потекнува од други трети земји наведени BO Правилникот (2), односно еквивапентниот Дел 1 од Анекс 1 на PerynaruBaTa (Е3) 798/2008, за увоз  BO 
Република Македонија, колењето на живината ќе биде назначено со кодовите на државите unu repuTapuune og тиедржави и од трета земјаЈ 
1f the  meat come from slaughter poultry from(an(other third country(ies)listed in Part 1 of Annex 1 to Regulation )EC( No 798/2008, for imports of that commodity in to Republic of Macedonia, 
then the code(s( of country(ies) or of territory(ies) of those country(ies( and of the third country slaughtering the poultry she11 be indicated. 

Официјален вегеринар: 
/Official veterinarian: 

Име (со печатни  ByKBu(: 	 Квапификации u ruiyna: 
/Name (in capitals): 
	 /Qualification and title: 

Датум: 	 Потпис: 
/Date: 	 /Signature: 

Печат: 
/Stamp: 
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вЕГЕРИНАРНО ЗДРАВПВЕН СЕРТИФИКАТ 
Health Certificate 

За свежо месо, не вкпучувојќи ситнеж и мепено месо, од формски одzпедани  9060  животни  08  редот Artiodacryla, (He вкпучувајќи zoaeda (вклучуваЈќи zu видоеите Bison a Bubalus a 
нивиите екрстени раси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae uTayassuidae),  uoB  фамипиите Rhinocerotidae u Elephantidae, за уеоз  60  Релублика Македонија 

For fresh meat, excluding offal апд minced meat, of farmed non-domestic animals of the orderArtio- dacryla (exc/uding bovine animals (including Bison and Bubalus species and theircross-breeds), 
Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and  of the families Rhinocerotidae and Elephantidae (RUF), for dispatch to the Republic ofMacedonia 

Земја/Country 	 Ветеринарно Здравпаен Сертификат ѕа република Македонија 
/Veterinary  Certificate to Repu bl ic of Macedonia 
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1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 

/Name 

Адреса 
 

/Address  

Ten  

/Tel.  

1.2. Референтен број на сертификатот  
/Certificate reference number 

1.3. Централен Надпежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надпежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 

/Name 

ААреса 

/Address  

Поштемски број 
/Postal code  
Ten.  
/Tel.  

1.6. 

1.7. Земја на потекпо  
/Country of origin 	 /1ЅОсоде  

uCO  код 1.8. Подрачје на потекпо 
/Region of origin 

Код 
/Code 

1.9. 3емја на дестимација 
/Country of destination 

I 

ИСО код 
/ISO code  

1.10. Подрвчје на 
Дестинација 	 /Code  
/Region of destination 

Код 

1.11. Место на потекпо  
/Place  oforigin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval  number  

Адреса 
/Address  

1.13. Место на натовар 
/Place  of  loading  

1.14. Дата на поаfање 
/Date of  departure  

1.15. Средпва за транспорт  
/Means  of  transport 

Авион 	Брод 	Железничкивагон 	❑ 

/Aeroplane 	~ 	/Ship 	~ 	/Railwaywagon 

Средпво за патен сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 П 	/Друго 	 П  

Идентификација 
/ldentifcation 

Документнакојсеповикува 

/Documentary references 

1.16.  Влезен ВИМ на ГП  eo PM  
/Ontry tIP  in RM 

1.17. 

1.18.  Onuc aa  стоквта 
/Description ofcommodity 

1.19. код на стоката  (XC  код) 
/Commodity  code  (НЅ  code)  

1.20. количегтво 
/Ouanity 

1.21.Температура на производот 	 Собна 	❑ 	Paunageco 	❑ 
	

CMpnHano  ❑ 

/Гemperatureoftheproduct 	 /Ambient 	/Chilled 	 /Frozen 
н~ 1.22. Број на пакуваа 

/Numberofpackages 
1.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба 
/ldentification of  container/Seal number 

1.24. Вид на пакуван.е 
/Type  of packaging 

1.25. Пратките  cc  наменети  um 	Исхрана на луѓе 	❑ 

/Commodities ce rtified for: 	 /Human  consumption 

1.26. 1.27.За увоз ипи впез  oo PM 	 ~ 
/For import oradmission into RM 

1.28. Идентификација на стогоtте 
/ldentification of the  commodities  

1 



Земја/Соип[гу Cameo месо, ue вклучувајќи ситнеж и мепено месо, од фармски одгледани диви животни од pegoT Artiodactyla, 
(He вклучувајќи говеда (вкпучувајќи гп видовите Bison u Bubalus a нивните вкрпехи раси), 
Ovis aries, Capra hircus, Suidae a Tayassuidae), a од фамипиитс Rhinocerotidae a Elephantidae 

/Fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artio- dactyla 
excluding bovine animals (including Bison and Bubaius species and their cross-breeds), 

Ovis aries, Capra hircus, suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae (RUF) 

11. Податоци аа адравпвената сопоЈба l.a.  Референтен број на сертификатот  
/Health information /Ce rt ificate reference number 

11.1. Эдравпвена пољрда 
/Publ ic health information 

Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, изјавувам  gem  сум запознаен со релевантните одредби од Законот  38  ветеринарно  jaeuo  здравство (Службен 
весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Ре гулативи  (ES) Bp.  178/2002, (ES) Bp.  852/2004,  (ES) &p.  853/2004, (ES) Bp.  854/2004 и(ЕЗ) 
Бр. 999/2001 и потврдувам  gem  месото од фармски одгледани животниод  pegor  Artiodactyla  (Co  искпучок на говеда (вкпучувајќи ги видовите Bison u Buba)xs u 
нивните вкрстени  pacu)  Ovis aries, Capro hircus, Suidae u Tayusuidae(, u og  фамилијага Rhinocerotidae u Elephantidae опишано погоре е произведено  so  согпасноп со 
rue ycnoeu,  поточно  gem  тие: 
/1, the  undersigned  official veterinarian,  declare  that 1 ат aware of the relevant provisions of Law  on  veterina ry  publ ic health (Official  journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 
114/2007)  or  equivalent RegulaTions  (EQ  No 178/2002,  (EQ  No  852/2004, (EC(  No 853/2004,  (EC(  No 854/2004  and  (Eq No.999/2001  and  hereby certify that the meat of farmed 
animals of the order Aпiodactyla (excluding bovine animals (including Bison  and Bubalus species and  their cross-breeds), Ov/s aries, Capra hircus, sxidoe and  Tayasuidae),  and  of the 
famil'ies  Rhinocerotidoe and  Elephantidae described above was  produced  in  accordance  with those  requirements,  in  particular  that 

	

11.1.1. 	месоrопотекнуваодобјекг(и)соwaіпеменtrд~анвпрогрвмазвоwванвнаНАССРпринципивосогласно ст со3аконотзаветеринарнојавноздравпвоодносно 
еквивалентните  PenynaneaaTa (ES) Bp. 852/2004;  
Rhe meat  comes from  (an) establishment(s)  impk:menting  a  programme  based on  the НАССР principles in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health  or  equivalent 
Regulatlon  (EC)  No 852/2004; 

	

11.1 2 . 	месото е добиено  so  согласност со  ycnoeure  од Правипникот за посебниге барана  na  храната од животинско потекло (Службен весник на Република 
Македонија Бр.  115/2008)  односно еквивалентниотДел 111 од Анексот 111  og Perynarusasa (ES) Bp.  853/2004; 
/ the meat has been obtained in  accordance  with the conditions set out in Book of Ru1es  on  specific hygiene  requirements  for food of animal origin (Official  journal  
of Repu bl ic of Macedonia No. 115/2008)  or  equivalent  Section  111 ofAnnex 111 to Regulation  )EC)  No853/2004; 

	

11.1.3. 	месото е оценето како погодно за иосрвна на nyfe,  nocne ante-mortem a post-mortem  преглед, спроведен  so  согласност со Национ алниге  nponucu  од 
обпапа на ветеринармо здравпво односно еквивалентниот Дел 1, Глава 11  u  Депот 1V, Глава 1  u IX og  Анексот 1 од  PerynarueaTa (ES) Ep.  854/2004; 
/the meat has been found fit for human consumptlon following ante  and post-mortem  inspections carried out in  accordance  with National veterinary legislation  or  
equivalent Section 1, Chapter 11  and  Section 1V, Chapters V11  and IX  of  Annex  1 to Regulation  (EC)  No  854/2004;  

	

11.1.4. 	< 0или 	]rpynosure unu  делови од труповиге се означени со здравпвена ознака  so  согласност  go  Националните  nponucu  од облапа  ea  
/either 	ветеринарно здравство односно еквивалентните Дел 1, Глава 111 од Анекс 1 од  Perynasusasa (ES) Bp.  854/2004;] 

/[the  carcase or parts  of the  carcase  have  been  marked with  a  health mark in  accordance  with National veterinary legislation  or  equivalent Section 
1, Chapter 111 of  Annex  1 to Regulation  )EC)  No 854/2004;] 

тили 
	

(пакувањата со месо  cc  означени со идентификациона ознака  so  согласност со Правипникот  m  посебните барањв  ua  храната од 
/or 	животинско потекпо (Глужбен весник на Република Македонија Бр. 115/2008) одн осно еквивалентниот Дел 1  0j'  Анексот 11 од Ре гупативата 

(ES) Bp. 853/2004;]  
/[the packages of ineat have  been  marked with  an  identification mark in  accordance  with Book of Ru1es  on  specific hygiene requirements for food 
of animal origin (Offlcial  Journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 115/2008)  or  equivalent Section 1 of  Annex  11 to Regu lation  (EC)  No 853/2004;] 

	

11.1.5. 	мегото ги задовопува критериумите пропишани  so  Праеипник ва посебните барањв за безбедноп на храна  no  однос  на микробиолошки киритериум 
(Спужбен весник ма Република макеронија  Bp.  78/2008) односно еквивалентната Ре гупатива  (ES) Bp.  2073/2005 за микробиолошкиот критериуми  38  
прехрвмбенипродукти; 

/the meat satisfles the relevant criteria set  out  in Book of Ru1es  on  microbiological criteria for food (Official  journal  of Repu bl ic of Macedonia No.78/2008)  or  
equivalent Commission Regulation  )EC)  No 2073/2005  on  microbiological criteria for foodstuffs; 

	

11.1.6. 	запазени  cc rapauquure  кои  ru  покриваат живите животни  cairo u  производите од нив, кои  cc  предвидени  so  планот  38  резидуи  so  согласност  со 
Законот  na  ветеринарнојавно здрввпво односно еквивалентмата Директива 96/23/ЕЗ,  a  посебноделот Член 29, се иполнети; 
/the guarantees covering live animals  and  products thereof provided  by  the residue  plans  submitted in  accordance  with Law  on  veterinary publ ic health  or  
equivalent Directive 96/23/ЕС,  and  in particular Article 29 thereof, are fu1fi11ed; 

	

1 151 (11.1.7. 	воодноснаТрансмисивнитеСпонгиформниЕнцефалопатиикајелените(ChronicWastingDisease): 
oeoj  производ содржи ипи потекнувв искпучиво од месо, без  gpyr gee  за искрана  a  р'бетен мозок, од епени кои биле испитани  38  Трансмисивните 
спонгиформни енцефалопатии квј епените (CWD Chronic Wasting Disease)  co  хипопатолошки, имунохипохемиски  unu gpyr  дијагностички метод 
признаен  on  првна на надпежниот орган со негативем резултат и  en  потекнува  on  животни кои доаfаат од падо  rage  трвмсмисивните спонгиформни 
енцефапопатии кај елениге (CWD Chronic Wasting Disease)  e  потврдена ипи постои официјапно сомневање за нејзино попоење;] 
/with  regard  to chronic wasting disease (CWD Chronic Wasting Disease): 
This product contains  or  is derived exclusively from meat, excluding offal  and  spinal  cord,  of farmed cervid animals which have  been  examined for chronic 
wasting disease by histopathology, immunohistochemirt ry or  other diagnostic method recognized by the  competent  authority with negative results  and  is 
not derived from animals coming from  a  herd where Chronic Wasting Disease has been confirmed  or  is officially suspected;] 

	

11.1.8. 	Месото бипо скпадирано  a  транспортирано  so  гогласноп со релевантните  ycnoen  од Правипникот  sa  посебните бграња  m  храната  on  животинско 
noveoto  (Спужбен весник на Република Македонија  Bp.1 1/2008)  односно еквивалентниотДел 1 од Анекс 111 на  PerynaTusaTa )ESl Ep.  853/2004; 
/the meat has  been  stored  and transported  in  accordance  with the relevant requirements of the Book of Ru1es  on  specfic hygiene  requirements  for food of 
animal origin (Official  Journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 115/2008)  or  equivalent Section 1 of  Annex  111 to Regulation  IEC)  No 853/2004; 

11.2. 	Потврда за адрввсгвената сопојба на животиитс 
/Animal health attestation 

Jac,  долу потпишаниот официјален ветеринар со  osa  потврдувам  gem rope  споменатото  csea<o  месо: 
/1, the undersigned offcial veterinarian, hereby  certify,  that the fresh  meat  described above: 

	

11.2.1. 	тие потекнуваат  on  repuTopuja  со код 	"' која на денот на издавањето на  osoj  сертификат. 
/has been obtained the territory with code 	"'which,atthedateofissuingthiscerti ficate: 

(a) 	e слободма 12 месеци  on  rosegcKa  чумв,  a ua  време на  roj  период не  cc  вршени вакцинации  nporus osaa flonecr, u  
/has been free for 12 months from rinderpest,  and  during the  same  period  no  vaccination against disease has taken  place, and  

Видови 	Природана 	Тип на 
	

Одобрен број на објектот 	 Број на пакувањв 	Нето тежина 
(Научно име) 	стоквта 	обработкв 

	
/Approval number of the establishment 	 /Number of packages 	/Netweight 

/Species 	 /Natureof 	/Treatmenttype 
(Scientific 	commodity 	 Кпаница 

	
Погон ва расекување 

	
Ладипник 

name) 	 /Abattoir 
	

/Cutting plant 
	

/Cold store 

~ 
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01или 	[(6) 	е слободна 12 месеуи  0j'  лигавка  u wan, u  за време на  to)  период не се вршени вакцинации  npoius osaa  болест 
/either 	/has  been  free for 12 months from foot-and-mouth disease, апд during the  same  period novacdnation againstdisease has taken  place;]  

"unu 	[(b) 	cc  смета дека е слободна од лигавкв  u wan  од 	 (дд/мм/гггг),  flea nojasa  на ниту  еден случај  no  овој датум, и е одобрена за 
/or 

	

	 извоз на ова месо во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравс тво односно еквивалентните  PerynaTusa (ESfi  
бр....../....., од .........._ .............._....._....... (д,ц/мм/ггггl] 
/has  been  conside red free from foot-and-mouth disease since 	  (dd/mm/yyyy),  without having had  cases/outbreaks  a ftenvards, 
and  authorized to  export  this meat by National veterinary legislation  or  equivalent Commission Regulation  (EL])  No....../ 	 of 	  
)dd/mm/yyyy(;]  

0141ипи 	[(b) 	програма  aa  вакцинација против  wan u  лигавка официјално  cc  спроверува и контролирвни кај домашните говеда;] 
/or 	 /vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being officially carried out and controlled in domestic bovine animals;]  
11.2.2. 	добиено е од животни кои: 

/has been obtained from animals that: 

01или 	[опанале на територијата опишана под точкв 11.2.1 ор раѓањето,  unu  најмалку  Tpu  месеци пред колењето;] 
/either 	/[have remained in the territo ry  described  under  point 11.2.1. since bi rth,or for at least the lastthree months before slaughter;] 

"'или 	[донесени  cc  на .. 	( дд/мм/гггг) на  repuTopujaTa  опишана под точкг 11.2.1., од територија со код 	 "' која на тој датум имала 
/or 	одобрување  na  извоз на ова свежо месо во Републикв Македонија;] 

/[have been introduced  on  ...............................  (dd/mm/yyyy)  into the territo ry  described under point 11.2.1., from the territo ry  with  code 	"' which at that 
date was authorized to  export this fresh meatto the Republ ic ofMacedonia;] 

11.2.3. 	добиено е од животни кои потекнуваат од одгледувапишта: 
/has  been  obtained from animals coming from holdings: 

(a) вокоенитуедноодживотнитетамуприсутнинесевакциниранипротив[шапипигавка]' ѕ'илиговедскачумв,и 
/in which  none  ofthe animals  present  therein have been vaccinated against  ]foot-and-mouth  disease  or]  "' rinderpest,  and  

(b) каде  cc  изведуваат редовни ветеринарни контроли со  gets  да  cc  дијагнопиуираат болестите кои  cc  преносливи  ea nyl'eTo unu  животните и 
нема забрана за  osue  одгледувалишта како резултат на  nojasa  на  flpygenoaa  во претходните шест недели; и 
/where  regular  veterinary inspections  are  carried out to diagnose diseases transmissi ble to humans  or  animals  and,  these holdings are not subject 
to  prohibition  usa  result of  an  outbreak of brucellosis during the previous six weeks; апд 

01или 	[(с) 	so  и околу кои  so  радиус од 10 км.,  cc  нема  nojaeeHo случај/избивање  ca wan u  лигавка  unu  говедска чума  30  време на 30 дена претходно,] 
/either 

	

	/in  and around  which in  an area  of 10 km radius, there has been  no case/outbreak  of foot-and-mouth disease  or  rinderpest during the previous 30 
days,]  

1161или 	[(с) 	не постои офиуијална звбрана од здравствени причини и каде  osony sou so  радиус од 50  na,  немвло случај/избивање на пигавка  u wan unu  
/or 	 говедска чума  so  последните 90 дена, и 

/where there is  no  official restriction for health  reasons and  in  and around  which in  an area  of 50 km radius, there has been  no case/outbreak  of 
foot-and-mouth disease  or  rinderpest during the previous 90  days, and  

(dl 	квдеживотнитеостанленајмалку40денапреддиректнодасеиспорачаатдокланиуите;] 
/where the animals have remained for at least 40  days  before direct dispatch to the slaughterhouse;] 

11.2.4. 	добиеноеодживотни: 
/has been obtained from animals: 

кои  cc  транспортирани од нивните одгледувалишта до одобрена кланиуа  50  возила кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот, 
бездадојдатводопирсодругиживотникоинегииспопнуваатусловитеспоменатипогоре, 
/which have  been transported  from their holdings in vehicles,  cleaned and  disinfected before loading, to  an  approved slaughterhouse without 
contactwith otheranimals which did not  comply  with the conditions mentioned above, 
кои  so  кпаницата  flune  прегледани  co  уел да  cc  утврди нивната здравствена сопојба  u toa  24  vaca  пред колењето и не постои никаков 
докгз за  npucycnBo  ма болепите споменати  so  точка 11.2.1.  norope, u  
/which  at  the slaughterhouse, have  passed  ante-mortem health inspection during the 24 hours before slaughter  and,  in pa rt icular, have shown  no  
evidence ofthe diseases mentioned  under  point 11.2.1. above,  and  
коизаколенисена 	 (дд/мм/гпг)илипомеѓу 	 ) дд/мм/гггг) и 	 (дд/мм/ггп) 16';] 
/which have been slaughtered on )dd/mm/yyyy) or between ldd/mm/yWy) and  (дд/тт/уууу 5'; ] 
кои  cc  закопени на одгледувалиштето од  soc  потекнуваат,  nocne  добивањето на доавола од официјалниот ветеринар кој е одговорен  aa  
одгледувалиштето, којшто има обезбедено писмена изјава дека: 
/which have been slaughtered  on  the holding of origin, following authorization by  an  official veterinarian responsible for the holding, who has 
provided  a  written statementthan 
- 	според негово мислење, транспортот на животните до кланиуа  flu npeTcTasyBan  неприфвтлив ризик  so  однос  на благосопојбата на 

животните  unu nyfeto  кои со нив  paKysaaT,  
/in his opinion  an unacceptable  risk would have  been posed  to the welfare of the animals  orto  their handlers  by  the  transport  of the animals 
to an slaughterhouse, 
одгледувалиштето  e nposepeHo u  има одобруванн' од прана на надлежниот орган aa  копење на дивеч, 
/the holding had  been  inspected  and  authorized  by  the competent authority for the slaughter of  game  animals, 

- 	животните се прегледани 24 часа пред колењето со  gets  да  cc  угврди нивната здравствена состојба и не покажале никвкви знаци на 
болепите споменати  so  точка 11.2.1 
/the animals have  passed  the ante  mortem  health inspection during the 24 hours before the slaughter  and  in pa rticular, have shown  no  
evidence ofthe diseases mentioned  under  point 11.2.1, 

- 	животнитесезаколенипомеѓу .....................................(,qд/мм/гггг)и 	 (дд/мм/гггг,'v 
/the animals were slaughtered between 	 (дд/тт/уууу)  and 	 (дд/тт/уууу),'5  

- 	животните  cc  искрвавени исправно,  u  
/the  bleeding  of the  animals  was performed correctly,  and  

- 	внатрешните органи на заколените животни  cc  отпрвнети  na  време од три часа  no  копењето; и 
/the slaughtered animals were eviscerated within three hours of the time of slaughter;  and  

(b) 	труповите кои  flune rpaHcnopnupaHu  до одобрена кпаниуа  so  хигиенски  yCnosu u  каре е поминато повеќе од еден час од копењето, 
темпервтурата констатирана  so soaunoro so  време  ea  припигнувањето  so  кпаниуата  fluna  помеfу  0 °С  и+4°С;] 
/the  carcases  of which have been transported to the approved slaughterhouse  under  hygienic conditions  and  where  more  than  one  hour  elapsed  
since the time of slaughter,  a  temperature of between 0°  C and + 4° C  has been found  on  the arrival ofthe vehicle  used  forthe transpo rt ] 

fд'Л11.2.5. 	[добиено е од животни кои не биле  so  контакг со диви папкари од своето раѓање] 
/[has been obtained from animals that have remained since birth orfor the  last  3 months  separate  from wild cloven-hoofed animals;] 

11.2.6. 	добиено е  50  објект околу кој  so  радиус од 10 км.,  cc  нема појавено случај/избивање на  flonectu  кои  cc  споменати под точка 11.2.1. за  speMe ea  30 
дена  npelxoAHo unu 50 сл учај на  nojasa  на болест, подготовката на месото  aa uasoa so Penyflnusa  Македонија е одобрено единствено откако сиге 
присугни животни се закпани, уелото  ueco orctparicto u oflJesToo e  уепосно исчипен  u  дезинфиуиран под надзор на официјален ветеринар; 
/has  been  obtained in  ax  esta bl ishment  around  which, within  a  radius of 10 km, there has  been no case/outbreak  of the diseases mentioned  under  point 
112 .1. during the previous 30  days or,  in the event of  a case  of disease, the preparation of ineat for  exportation  to the Repu bl ic of Macedonia has  been  
authorised  only  after slaughter of  all  animals present, removal of  all  meat,  and  the totel cleaning  and  disinfection of the esta bl ishment  under  the  control  of 
an  offcial veterinarian; 

11.2.7. 
' 1или 	[добиено  e u  подготвено  flea ga  дојде  so  допир со друго месо  sou  не м исполнуваат  norope  споменатите  ycnosu;]  
/either 	/]has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions required above;]  

01или [(а) 
/either 

(6) 

(с) 

"'или [(а) 
/or  
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0саили 	[содржи обескоскено добиено единпвено од месо на кое му cc  отпрвнети коските, со ислучок на ситнеж, од  Tpynoou ea  кои им  cc  отстранети 
/or 	главнме пристапни пимфни јазли, и кои трупови биле подвргнати на зреење на температура поголема од +2 °С зв време од најмапку 24 часа пред 

коските да бидат извадени и каде  pH  вредноста на месото е под 6.0 при епекгронско мерење  oo  уентарот на мускупот longissimus-dorsi  nocne  
зреен.ето  a  пред вадењето на коските, и 
/[contains boneless meat, obtained  only  from  boned  meat other than offal that was o btained from  carcasses  in which the main accessible lymphatic  glands  
have been removed, which have been submi tted to maturation at  a  temperature above  + 2 °C  for  at least  24 hours before the bones were removed  and  in 
which the  pH  value of the meat was below 6.0 when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi  muscle  after maturation  and  before  de-
boning, and  

чувано е строго одвоено од месо кое не ги испопнува условите споменати norope so време на сите фвзи на неговото производство, 

обескосувањето и чувањето, додека не  cc  спакува  80  кугии  ucu  картони зв понатамошно скпадирање во одредените обла сти.] 
/has been kept strictly separate from meat notconforming to the requirements mentioned above during  all  stages of its production,  de-boning and  storage 
until it has  been  packed in boxes  or  cartons forfu rther storage in dedicated  areas.]  

тгв или 	[содржи обескоскено, добиено единс твено од месо на кое му  cc  отстрвнети коските, со ислучок на ситнеж, од трупови на кои им  cc  отстранети 
/or 
	главниге припапни лимфни јазпи, кои трупови бипе подвргнати  aa  зреење на температура поголема  og  +2 °С  aa  време  00  најмвлку 24 часа пред 

коските  08  би,qат извадени,  H  
/[contains  boneless  meat,  obtained only  from boned meat other than offal that was  obtained  from  carcasses  in which the main accessible lymphatic  glands  
have been removed,which have been submittedto maturation at  a  temperature above+2  °C  for at least 24 hours before the bones were removed,  and  

чувано  e orporo  одвоено од месо кое не ги исполнува условите споменати  norope aa opeMe  на  cure  фази на неговото производпво, 
обескосувањето и чувањето, додека ме  cc  спакува во кугии ипи картони за понатамошно скпадирање  80  одредените области] 
/has  been  kept strictly separate from meat notconforming to the requirements mentioned above during  all  stages of its production,  de-boning and storage  
until it has  been  packed in  boxes or cartons forfurther storage  in dedicated  areas.]  

Забекешки 
/Notes 
Овој сертификвт е наменет  so свежо месо, со искпучок на ситнеж и мелено месо, од диви животни од редот Artadacryla (со исклучок на говеда (вкпучувајfм ги вировиrе 
Bison u Bubalus u нивниге orpcneuu видови), Ovis  aries, Capra hircus, Suidae u Tayasuidae),  u од фамипиите Rhinocerotldae  a Elephantidae, кои се чувани, unu одгледуввми, како 
припигомемњ на фарлw од раfање. 
Под свежо месо  cc подразбира cute депови од животното погодни na исхрана на луfето билода се свежи, оладени unu замрзнати. 
/ihis certificate is meant for fresh meat, excluding offa 1 and minced meat, of wild anima 1ѕ of the orderArtiodacryla (excluding bovine animals (including Bison  and Bubalus  species and 
their cross-breeds), Ovlsaries, Сарга hircus, Suidae  and Tayasuidae), andofthefamilies Rhinoceroridae and  Elephantldae, that are domestically kept ог bred since birth in farms. 
Fresh meat  means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chiled orfrozen. 

Дек1 
/Part 1 

P 1 	Пополни соодветно. 
/Complete as appropriate. 

- 	Рамка 1.8: 
	

Да  cc  внесе кодот на  nepuTopuJaTa  како ипо е во  npunor  6 Дел 4од Правипникот  na  начинот  a  постапката за увоз  a  транзит,  nucra ea  
/Box reference 1.8:  држави од  tou e  обобрен увоз и формата  a  содржината на ветеринарно здравпвениге сертификати или друм документи коиј  (a  

придружуваат пратквта како и начинот  a  постапката на вршење на  npoeepea u  прегпед  npu  увоз  a TpaHauT ea  животни,  acoaxynrypa  
производи H нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентиот Деп 1 од Анекс 11 од Регулативата (Еу) Bp. 206/2010 
(SANCO /4787/2009). 
/Provide the  code  of territory  as  appearing in Part 4 of  Annex  V1 of Book of Ru1es  on procedures  for import  avd  transit, list of third 
countries approved for impo rt, form  and  content of the Certi ficate  or  other documents accompanying the consignment, veterinary 
checks at the border  on  consignments of animals, aquaculture  and  products  and by-products  of animal origin  or  equivalent Part 1 
of  An fey  11 to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009 1 . 

Рамка 1.11: 
	

Место на потекло: име  a  адреса на објекrот кој испорачува 
/Box  reference 1.11: 
	

/Place  of origin:  name and address  of the dispatch esta bl ishment. 

Рамка 1.15: 
/Box  reference 1.15: 

Рамка 1.19: 
/Box  reference 1.19: 

Рамка 1.20: 
/Box  reference 1.20: 

Рамка 1.23: 
/Box  reference 1.23: 

Рамкв 1.28: 
/Box  reference 1.28: 

Рамкв 1.28: 
/Box  reference 1.28: 

Дев 11: 
/Part 11: 

Регистрауиониоr број (жепезнички вагони  unu  контејнери  u  кгмиони),  OPOJ  на пет (авион) или име (брод) требв да  cc  попопнат 
соодветно.  Bo случај на игтовар  u npenooap,  испрвfтчот мора да ги информира впезен ВИМ  ca moo  РМ.  
/Registration number (railway wagons  or  container  and  lorries), fl ight number (aircraft)  or name  (ship) is to be  provided. In case  of unloading 
and  reloading, the consignor must inform the  RIP  of  entry  into the RM. 

употреби го соодветниот  XC  код: 02.06 или 02.08.90 ипи 05.04. 
/Use the appropriate НЅ  code:  02.06  or  02.08.90  or  05.04. 

Внеси  (a  вкупната бруго тежина  a  вкупната нето тежина. 
/lndicate  total gross  weight  and  total net weight 

За контејнери  a Kyruu,  бројот на контејнерот  u flpojoT  на печатот  (ato  постои) треба да  cc  внесе. 
/For containers  or boxes,  the container  number and  the  seal  number (if applicable) should  be  included. 

Природа на стоката: Да  cc oaece трупови-цели, 'трупови-половинки", "трупови-четвртинки itcH  "парчиња°. 
/Nature ofcommodity:lndkate "carcase-whole", °carcase-sidë', "carcase-qua rters"  or  "cuts". 

Вир на обработка: Соодветно, да  cc  внеге'обеаroскено'; "со коскв' Wunu fpeno;  Wипи °мелено".  Aeo e  замрзнато, да  cc  внесе датумот на 
замрзнуваи с  (мм/гг) на деловиге/парчињвта. 
/Treatment rype: 1f appropriate, indicate  "boned "; "bone  in"  and/or  "matured"  and/or  "matured'.1f frozen, indicate the  date  of freezing  (mm/yy(  of 
the cuts/pieces. 

Заокружисоодветно 
/Keep as  appropriate, 

(2) 	Дополнителните гарануии  80  однос свежото месо добиено од уервиди да  cc  обезбедат  coca e noa  побарано  80  колона 5'5G" од Прилог 6 Дел 4од Правипникот 
sa  начинот  a  постапкгта за увоз  a  трлнзит, листа на држави од кои  C  одобрен увоз и формгта  a  содржината на ветеринарно здравствените сертификгти или 
други документи кои ја придружуваат пратката како  a eavuaon a  постапката на вршење на  npoBepca a  прегпед  npu  увоз  a TpaHBuT ca  животни, аквакултура 
производи  a  нуспроизводи  00  животинско поrекпо односно еквиваленrиотДел 1 од Анекс 11 на Ре гулативата (Еу)  bp.  206/2010 (SANCO /4787/2009) под'G". 
/Supplementary guarantees regarding fresh meat obtained from ce rv ids to  be  provided when required in  column  5"SG" of Part 4 of  Annex  V1 of Book of Ru1es  on  
procedures  for import  and  tyranzit, list of third countries approved for import, form  and  content of the Certificateor other documenta accompanying the 
consignment, veterinary checks ate the  border on  consignments of animals, aquacultura  and  products  and  by-products of animal origin  or  equivalent  Part  1 
of  Annex  11 to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009), with the entry "G". 

гзi 	код на територијвта како што е наведено во  ttpunor  6 Деп 4од Правипникот  so  начимот  a  постапката  xa  увоз  a  транвит,  nucra ea  држави  00  кои е одобрен увоз  a  
формата  a  содржината на ветеринарно здрав ствените сертификати или други документи коиј ја придружуваат  nparcaTa  кгко  a  начинот  a  постапката  aa  вршење 
ea  проверка и преглед  npu yson u npaHauT ea  животни, аквакултура производи  a  нуспроизводи од животинско потекло односно  etsuoaneeruon  Дел 1 од Анекс 11 
во Регулативата  IRS') bp.  206/2010 (SANCO /4787/2009); 
/Code  of the territo ry as  it  appears  in  Part  4 of  AnnexVl  of Book of Ru1es  on  procedures for import  and  transit,list of third countries approved for impo rt, form  and  
content of the Certificate  or  other documents accompanying the consignment, veterina ry  checks at the  border on  consignments of animals, aquaculture  and  products 
and  by-products ofanimal origin  or  equivalent  Part  1 of  Annex  11 to Regulation (EU) No 206/2010 (5ANC0 /4787/2009);  

4 



Дополнителните гаранции  BC  однос  на месата од зрело обескоскено месо да се обезбедат кога е тоа побарано  BC  колона  5 ЅG од Припог 6 Дел 4од 

Правилникот зв начинот и постапквта за увоз и транзит, липа на држави од кои е одобрен увоз и формвта и содржината на ветеринарно здравпвените 
сертификати  unu  други документи  mu ja  придружуваат првтквта како и начинот и попапката на вршеwе на проверка и  npenien Cpu yB03 u  транзит на животни, 
аквакултура производи и нуспроивводи од животинско потекпо одн осно еквивалентиот Дел 1 од Анекс 11 на Регупативата (ЕУ) Бр. 206/2010 (SANCO /4787/2009) 
под'А'. 
/Supplementa ry  guarantees regarding  meats  from matured  boned meat  to  be  provided when required in  column  5"50"  Part 4 of  Annex  V1 of Book of Ru1es  on  
procedures  for impo rt and  transit, list of third countries approved for import, form  and  content of the Certificateor other  documents  accompanying the 
consignment, veterinary checks  ate  the  border on  consignments of  animals,  aquaculture  and  products  and  by-products of animal origin  or  equivalent ofPa rt  
1 of  Annex  11 to Regu lation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009), with the ent ry  "А°. 
Прецртај доколку земјата извозничка спроведува вакцинација против лигавка  u wan co  серотиповите  A, 0 unu C, u  на оваа  ueMja u e  дозволено да извезува  BC  
Република Македонија  openo  обескоскено месо, кое ги испопнува дополнитепните  rapaHguu  опишани под фуснота' 41  подоле. 
/Delete when the exporting country carries out vaccination against  foot-and-mouth  disease with serotypes  A, 0 or C, and  this  country  is allowed for export  to the 
Republ ic of Macedonia  matured  de-boned meat, which ful fi ls the supplementa ry  guarantees described  under  footnote 19 above. 

Датум или дати на колеwе. Извозот на ова месо нема да биде дозволен кога  ucroro e  добиено од животни закпани пред датумот на добиваwето на дозвола  sa  
извоз  BC  Репубпикв Македонија од  repuropuJa  спомената под 1.7 и 1.8, ипи за време на траеwе на забрана  ua  увоз на месо од оваа територија  BC  Репубпикв 
Македонија. 
/Date  or  dates of slaughter, Imports  of this meat sha11 not  be  allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorization for  exportation  to 
the Repu bl ic of Macedonia of the territory mentioned  under boxes  1.7  and  1.8,  or  during  a  period where restrictive  measures  have  been  adopted  by  the Repu bl ic of 
Macedonia against impo rts Ofthis meatfrom this territory. 

0) 
	

He  неопходно за фармски одгледуваните диви животни кои  Rune  непрекимато чувани на Арктикот. 
/Not  necessary for farmed  gameanimals kept permanently in Arctic regions. 
Дополнигелните гаранции  BC  однос  на месата од  openC  обескоскено месо да  cc  обезбедат кога е тоа побарвно  BC  колона 5°5G" Cg flpunor 6  Деп 4од 
Правилникот  ua  начинот  u  постапката  aa  увоз  u rpauuut, nucra  на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината  na  ветеринарно здравпвениге 
сертификати  unu  други документи кои  ja  придружуваат пратквта како  u  начинот и попапката на вршење на проверка  u  прегпед  npu yBou u  транзит на животни, 
аквакуптура производи  u  нуспроизводи од животинско потекпо односно еквивапентиотДел 1 од Анекс 11 на Регулативата (Еу) Бр.  206/2010  (SANCO /4787/2009), 
под °F°. Зрелото обескоскено месо немв да биде дозволено за извоз  BC  Републикв Македонија додека не измине 21 дем од денот  ea  колеwето на животните. 
/Supplementery guarantees regarding meats from matured  boned  meat to be provided when required in  columns "SG' of Part 4 of  Annex  V1 of Book of Ru1es  Of  
procedures  for import and transit, list of thlyd countries approved for import, form  and  content of the Certificateor other documents accompanying the 
consignment, veterinary checks ate the  border on  consignments of animals, aquaculture  and  products  and  by-products of animal origin  or  equivalent Part 1 
of  Annex  11 to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009), with entry "F". The matu red boned  meat  sha11 not  be  allowed for importation into the Republ ic of 
Macedonia unti121  days  afterthe date ofslaughter ofthe animals. 

Официјален ветеринар: 
/Official veterinarian: 

Име (со печатни букви): 	 Квалификација  u ruTyna:  
/Name (in capitalletters): 	 /Qualification  and  title: 

Дата: 	 Мепо: 
	

Потпис: 
/Date: 
	

/Place: 	 /Signature: 

5 





нтс-мпеко 
ВЕГëРЧНАРНО3ДРА8Ст8ЕНСЕР7НФЧКАт 

Health Certificate 
За произеоди од млеко за чоеечко исхрана од третиэемји U депови nfl трети земЈи навеВени en Припоz бДел 7 копона С од Правипникот*, ипи еквивапентната копона C 08 Opunor 1 nfl 

Регупатиеата (ЕУ) Бр б05/г010 наменети за увоз en Penyflnuca Македонија 
For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part7 соlитп Cof Book of гиlеѕ*, or equivalent column CofAnnexl to Regulation (EU) No 605/2010 

intended for importation into the Republic ofMacedonia 

ЗемЈа/Соипtгу Ветвринарно Здравствеи Сертификат 3d република Македонија 
Neterinary Certiflcate to Republic of Macedonia 

1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 
/Name 

Љщреса 
/Address 

Ten 
[tel. 

1.2. Референтен број на сертификатот  
/Ce rtificate reference number 

1.3. Централен Надлежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надлежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

15. Примвч 
/Consignee 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address 

Поштенски број 
/Postal  code 
Ten.  
Ле1. 

1.6. 

1.7. Земја на потекло 
/Country of origin 

ИСО код 
/ISO code 

1.8. Подрачје на потекло 
/Region of origin  

Код 
/Code  

~ 
I 

1.9. Земја на депинација 
/Countty of destination  

ИСО код 
/ISO code 

1.10. Подрачје на 
депинација 	 /Code 
/Region of destination 

код 

1.11.  MecTo на потекло  
/Place of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval number 

Адреса 
/Address  

.13. Место на натовар 
/Place of loading 

1.14. Дата на noafawe 
/Date of  departure 	 _ 

1.15. Средпва за  npaHcnopr 
/Means of transport  
Авион 	Брод 	Железнички вагон 
/Aeroplane 	~ 	/Ship 	~ 	/Railway wagon 

Средпво за патен сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 ~ 	/Друго 

Идентификација 
/ldentiflcation 

Документ на кој  ce повикува 
/Documentary references 

Ј  

❑ 

ЕЈ 

1.16. Впезен ВИМ на ГП во  PM   
/Entry  BIP in RM  

1.17. 

1.18.  Onuc на поката 
/Description of commodity 

1.19. код на поката  (XC код) 
/Commodity code (НЅ code) 

1.20. Количепво 
/Quanity 
1.22.  bpoj на пакуввња 
/Number of packages  

 1.24. Вид на пакување 
Tt .eof.acka.in. 

1.21. Температура ua производот 	 CoBea 	❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 
Разпадено 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Chilled 	/Frozen 
1.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба 
/ldentificationofcontainer/Sealnumber 
125. Пратките  ce наменети aa: 	 Иарана на nyfe 
/Commodities  certified for: 	 /Human consumption 

■ 
1.26. 1.27.За увоз ипи влез  80 PM 

/For  import or admission into RM 
г 	( 
L  

1.28. Идентификација на поките 
/ldentification of the commodities 

Преработувачки објект 	 Bpoj на пакувања 
/Manufacturing plant 	 /Number of packages 

	

Видови (Научно име) 	 Heno тежина 	Серискиброј 

	

/Species (Scientific  name) 	/Net weight 	/Batch number 

F 



Земја/Country Модвп мпеко-НТС/  Model mllk- НТС 
проиаводи од мпеко за voaerкa иасрана одтрепг земЈи H наввдвни Ha колона C 

/dairy products from third countries authorized in column C 

	

11. 	Ииформаqии ѕа адравствнитв сопоЈба 
/Health information 

	

11.1 	Потврда за здравпвена сопоЈба на животиитв 
/ Animal health attestatlon  

11.а. 	Референтен број  Ht сертификатот 
/Certificate reference number 

11.b. 

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар,изјавувам дека сум запознат со репевантните услови nporiuwaHu со соодветните национапни прописи од otinacna на 
ветеринарното здравпво односно 80 еквивалентните Директива 2002/99/Е3 и Регулатива (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам nets производот on млеко наведен 
предходно: 
/1, the undersigned official veterinarian, declare that 1 am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or DireRive 2002/99/ЕС and of Regulation (EC) 
No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above: 

(а) 	е добиен од животни: 
/has been obtained from animals: 

(i) кои  ce non контропа на надлежната ветеринарна служба, 
/under the control of the official veterinary service, 

(ii) припаfаат на одгпедувапишта кои не  ce non забрана заради Лигавка u wan unu Чума кај говеда, и 
/belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and 

(iii) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контропа со која се утврдува испопнетопа на у словите за здравствена заштита на животните 
наведени 80 Законот за веrеринарно здравство (Спужбен весник на Репубпика Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Поглавје 1 од 
Глава IX од Анекс 111 on PerynanuBara (ЕЗ) 853/2004 и во Директивата 2002/99/ES; 
/subject to  regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal 
of Republic of Macedonia No.113/2007) and/or equivalent Chapter 1 of Section IX of Annex 111 of Regulation )EC) 853/2004 and in Direпive2002/99/ЕС; 

	

(') ипи 	 производот од мпеко е добиен  99  сирово мпеко од крави, овци, кози, биволи ипи доколку е одобрено to согпасносr со националните nponucu 
/either 

	

	 од областа на ветеринарното здравпво односно еквивапентниот Анекс 1 од Реryлативата (Ек) бр. 605/2010, од камили  99  видот Сатеlиѕ 
dromedarius  u ripen увозот 80 Република Македонија бил подложен на: 
/the dairy  product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, where authorized in accordance with provisions in national 
veterinary legislation or equivalent of Annex 1 to Regulation )EC) No 605/2010, from -camels of the species Cumulus  dromedarius,  and has undergone 
prior to import into the territory of the Republic of Macedonia: 

	

(')  u.nu 	[(i) 	стерипивација со кој се попигнува вредност на F 0  еднаква unu погопема од три;1 
/eifher 	 /a sterilization process, to achieve an FO value equal to or greater than three;) 

	

(')  unu 	[(ii) 	третман на ynTpa висока температура (UHT) на 1 35°С 80 комбинација со прикпадно времетраење;) 

	

/or 	 an ultra high temperature (UHT) treatment at 135 °C in combination whit a suitable holding time;) 

	

(') ипи 	[(iii) 	третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (НтЅТ) од 72° C 80 времетраење од најмапку 15 секунди применет двократно 
/or ua мпеко со pH еднаква или can 7,0 со која се попигнува негативна реакција на тепот на апкапна фосфатаза изведен веднаш nocne процесот 

на загревање;)/а high temperature short time pasteurization treatment )HT5T) at 72 °C for at least 15 seconds applied twice to milk with a pH equal 
to or above 7,0 achieving where applicable a negative reaction to a alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment;) 

	

(')  unu 	 [(iv) 	npenMaH со еднаков паперизационен ефект на тој од точка (iii) постигнаr каде што e применливо, Аоволно да осигура негативна реакција на 

	

/or 	 тестот на апкапна фосфатаза изведен веднаш по сле процесот на загревање;) 
/ treatment wlth  a equivalent pasteurization effect to point (iii) achieving where applicable, a negative reaction to a alkaline phosphatase test, 
applied immediately after the heat treatment;) 

	

(')  u,nu 	[(v) 	НТЅТ третман co pH non 7,0;) 

	

/or 	 /a HTST treatment with a pH below 7,0;) 

	

(') или 	 [(vi) 	HT5I-I rpeTMaH со дополнителен физички rpeTMaH 

	

/or 	 /a HTST treatment combined with another physical treatment by 

	

(')  unu 	[(vi) 	(7 ) 	unu намапуввње на pH под 6 за еден час;) 
/eifher 	 /either lowering the  PH below 6for one hour;) 

	

(')  unu 	[(vi) 	(2) 	на загревање на температура од 72° C unu повеќе to комбинација со сушење;)) 

	

/or 	 /additional heating to 72  °C or more, combined with desiccation;)) 

	

(')  unu 	 [(b) 	производот од мпеко е добиен од cupoto мпеко од крави, овци, кози, биволи unu камили on tenon Came)us  dromedarius  u  пред увозот 80 

	

/or 	 Република Македонија бил подпожен на: 
/ the dairy  product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or camels of the species Came(us  dromedarius,  and has 
undergone prior to import into the territory ofthe Republic of Macedonia: 

	

(')  unu 	 [(i) 	процес на перипизација со uoj се попигнува вредноп на F °  еднаква или поголема од npu) 
/either 	 /a sterilization process, to achieve an FO value equal to or greater than three;) 

	

(')  unu 	 [(ii) 	третман на ynnpa висока температура (UHT) на 1 35°С to комбинација со прикпадно BpeMe траење;)) 

	

/or 	 an uRra high temperature (UHT) treatment at not less than 135 °C in combinatlon whit a suitable holding tame;]) 

11.2 	Здравствена потврда 
/public Health attestatlon 

Јас,долу потпишаниот официјален ветеринар,изјавувам дека сум запознат со релеванrните у слови nponuwaHu 80 соодветните национапни прописи 01' 

обпаста на ветеринарното здравство односно 80 еквивапентните nponucu Perynanutara (ES) bp 178/2002, (ES) bp 852/2004, (ES) bp 853/2004 u (ES) Ep 
854/2004 и потврдувам nets производот од мпеко наведен предходно e добиен согласно овие услови, односно дека: 
/1, the undersigned official inspector,  declare that 1 am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (tiC) No 178/2002, (EC) No 
852/2004, )EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance whit 
those provisions, in particular that: 

a) 	e произведено on сирово мпеко: 
/itwas manufactured from raw mi1k: 

(i) toe доаfа од одгледувапишта регистрирани 80 согласноп со Законот us ветеринарнојавно здравство (Спужбен весник на Република Македонија 
114/20071 односно еквивапентната Реryлатива (B) Ep 852/2004 u контролирани 80 согласноп со SaKoH sa ветеринарно jateo здравство (Службен 
весник на Република Македонија 114/20071 односно еквивапентниот Анекс 1V од Реryлатива (ES) ltp 854/2004; 
/which  comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health(Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) 
and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex 1V to 
Regulation )EC) No 854/2004; 

(ii) toe e добиено, собрано, изладено, складирано u транспортирано согласно хигиенските услови наведени so Законот ua ветеринарно jaBHo 

здравпво (Спужбен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивапентното DornaBje 1 од rusts IX on  Aceec 111 од Регулативата (B) 
Бр 853/2004; 
/ which was  produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health 



(Official Journal of Republic of  Macedonia No.114/2007) and/or equivalent Chapter 1 of Section IX of Annex 111 to Regulation )EC) No 853/2004; 

(iii) ru исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени 80 Законот за ветеринарно јавно здравпво (Спужбен весник 
на Репубпика Македонија 114/2007) односно еквивалентнато Поглавје 1 од Глава IX од Анекс 111 0j' Регулативата (ES) bp 853/2004; 
/which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 
114/2007) and/or equivalent Chapter 1 of Section IX of Annex 111 of Regulation(EC) No 853/2004; 

(iv) испопнети  ce гаранциите за crasycor va резидуи на суровото мпеко согласно мониторинг мвновите за детекуија на резидуи или субстанци во 
согласноп со соодветните национални nponucu од облапа на ветеринарното здравпво односно еквивалентните nponucu Дирекгивата 
96/23/ES, a посебно член 29 од ипата, 
/which complies with the guarantees  on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances 
submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/ЕС, and in particular Article 29 thereof 

(v) согласно тестирањага за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис  oneparopon со xpaHa, 80 согпасноп со условите од Прилог 111, 
Секција 1Х, Глава 1, Дел 111, точка 4 од Реryлативата (ES) 853/2004, не ги надминува максимапните граници на резидуи од антибактериски 
ветеринарно медицински производи уrврдени 80 Прилогот на Реryлативата (ESfi Ep 37/2010, 
/which pursuant  to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex 111, 
Section IX, Chapter 1, Part 111, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary 
medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 

(vi) произведено е под услови кои rapaHrupaaT усогпасеноп со максимапните нивоа на резидуи на пепициди утврдени во Законот за ветеринарно 
jaBHo здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), OgHOCHO еквивалентните Регулатива (ES) Ep 396/2005, u максималмите 
нивоа ea контаминанти утврдени co Регулативата (ES) Ep 1881/2006. 
/which has been  produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue 1evels for pesticides laid down in Regulation )EC) No 
396/2005, and maximum 1evels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006. 

b) 	poafa од објекг кој има имплементирано  nporpaMa базирана на (HACCP) принуипите 80 согласност со SaKoHoT за ветеринарно јавно здравство (Спужбен 
весник на Репубпика Македонија 114/2007) односно еквивапентната  Perynaruea (ES) Ep 852/2004; 
/it  comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of 
Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004; 

с) 	добиено е,скпарирано,завитканио,запакувано  u транспортирано 80 согласност со соодветните хигиенски услови пропишами со Законотза ветеринарно 

јавно здравпво (Службен весник на Репубпика Македонија 114/2007) односно еквивапентите Анекс 11 од  PerynanuBara (ES) Bp 852/2004 u flornaeje 11 од Глава 
IX од Анекс 111 на Регулативата (ES) Ep 853/2004, 
/it has  been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on veterinary public health 
(Offcial journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex 11 to Regulation (8 C) No 852/2004 and Chapter 11 of Section IX of Annex 111 to 
Regulation (EC) No 853/2004, 

d) 	ru испопнува важечките критериуми угврдени 80 SaKotior xa ветеринарно jaBHo здравпво (Спужбен весник на Република Македонија 114/2007) односно 
еквивалентното Поглавје 11 од  fnaBa IX од Анекс 111 од Регупативата (ES) Bp 853/2004 и соодветните микробиолошки критериуми пропишани 80 Законот xa 
ветеринарно jaBHO здравпво (Службен весник ua Република Македонија 114/2007) односно еквивалентата Регупатива (ES) bp 2073/2005 xa 

микробиопошките критериумиза прехрамбенитепроизводи,и 

/it meets the relevant criteria laid down in Law  on veterinary public health and/or equivalent Chapter 11 of Section IX of Annex 111 of Regulation (EC) No 853/2004 and the 
relevant criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (BC) No 2073/2005 
or microbiological criteria for foodstuffs, and 

xl 	гарануиите за живите животни a нивните производи од плановите за резидуи доставени 80 согласност со соодветните национапни nponucu од обпапа ua 
ветеринарното здравство односно 80 еквивапентните nponuCu од Директивата 96/23/ЕЗ , a посебно член 29 од истата, се исполнети. 
/the guarantees covering live animals  and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation form the feld of 
veterinary health and/or equivalent Directive 96/23/ЕС, and in particular Article 29 thereof, are fu1fi11ed. 

Nores: 
/Забепешка: 

Овој сертификат  e наменет sa млечни производи за човечка uotpaHa од трети земји a делови од трети земји, a доколку е соодветно само од млеко од одредени видови 
животнинаведени 80 flpunor 6 Дел 7 копона C од Правилникот*, unu еквивалентната колона C, Прилог 1 од Perynaruaana (Еу) Бр 605/2010 наменети aa p803 80 Репубпика 
Македонија 
This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized, where applicable for milk from certain animal species only, in 
Annex 6 Part 7 column C of Book of гиlеѕ*, and /or equivalent column C, Annex 1 to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia 

Деп1 

/Part 1: 
- Поле 1.7 : 
/Box references 1.7: 

Одреди го името  a ИСО кодот наземјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Деп 7 од Правилникот*, unu еквивалентната flpunor 1 
од PerynanuBaTa (Еу) Бр 605/2010. 
/Provide  name and ISO code of the country or part thereof as appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of гиlеѕ*, or equivalent 
Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010. 

- Поле 1.11 : 	Име, адреса  a одобрен број на објектот на игпорака. 
/Box references 1.11: 	/Name, address and approval number of the establishment of dispatch. 

- Поле 1.15 : 
/Box references 1.15: 

- Поле 1.19: 
/Box references 1.19: 

bpoj на регипрација us патничко транспотно средпво,контејнер, жепезнички вагон, бројот ua net на леталото unit име на бродот треба да бидат 
допапни. Ba случај на транспорг со контејнери unu nyTuu, вкупниот број, нивната регипрација a сериски број на момба, доколку ru имаат, треба да 
бидат наведени во none 123. 
Во случај  ua истовар unu npeToBap испраќвчот мора да го информира впезното rp5HuXHO инспекуиско место 80 Република Македонија 
/Registration number (rail-wagon  or container and road vehicle), flight number ( aircraft) or name (ship ) is to be provided. In case of transport in containers 
or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box 123. 
In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia. 

Корипи го соодветниот хармонизиран сипем (НЅ) на кодови на Свегската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05;  04.06; 15.17; 17.02; 
19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. 
/Use the appropriate Harmonized System  )HS( code of the Wor1d Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 
21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 or 35.04. 

- Попе 1 20 : 	Назначи ja тотапната бруто тежина и тотапната нето тежина. 
/Box references 1.20: 	/lndicate total gross weight and total net weight. 

- Поле 1.23 : 	Sa контејнери unu igiruu, вкупниот број, нивната регипрација и број на пломба, доколку ru имаат, треба да бидат наведени. 
/Box references 1.23: 	For containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be included. 

-  flone 1.28 : 
/Box references 128: 

Преработувачки квпацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите),собирниот центат или центарот aa станрардизација одобрен 
за извоз 80 Репубпика MaKeAoHuja. 
/Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to 
the Republic of Macedonia. 

Деп 11 
/Part 11: 
(') Заокружи доколку е потребноlКеер  as appropriate. 



Официјапен ветеринар 
/Official veterinarian 

Име  (CO големи букви) 
/Name (in capital letters) 

Датум 
/Date 

КвалиФикација и звање 
/Qualifications  and title 

flotnuc  

/ Signature 

Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која  e испечатен образецот. Истите npaBuna ce применуваат и за печат освен за сув и воден печат. 
/The colot of the signature sha11 be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark 

* Правилник за начинот и попапката за увоз и транзит, писта на трети земји од кои е одобрен увоз и транвит, формата и содржината на ветеринарно-здравпвениот сертиФикат или 
други документи што (a придружуваат пратката со живи животни, аквакултура u производи од животинско потекло, како и начинот и постапквта на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со живи животни, акввкултура и производи од животинско потекло (службен весник на република Македонија бр 53/2010 со последна измена) /*Book of 
rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health 
certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as we11 as the method and the procedure for carrying out 
controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Offidal journal of RepubIic of Macedonia No 53/2010 as last 
amended) 



ВЕТЕРИНАРНо ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Ce rtificate 
MP-PR/ MP-PR 

За проиэводи од месо/обработенижепудници, мочни меури  U  црева  30 увоэ во Репубпиха Мокедонија 
For меаt  products/treated stomachs, bladders  and  intestines, for dispatch to the Republic ofMacedonia 

Земја/Country 	 ввтеринарно Здравпвен Серtификат ва Република МвкадониЈа 
NetednaryCertlficatetoRepubl icofMacedonla 
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1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address  

Ten.  
/Tel. 

1.2. Референтен број на сертификатот 
/Certificate reference number 

1.2.а 

3. Цеитрален  Надлежен  OpraH  
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надпежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 
/Name 

Адреса 
/Аддгеѕѕ 

Поштенски број 
/Postal годе 	 . 
Теп. 
/Те1. 

1.6. 

.7. Земја на потекло 
/Country of origin 

ИСО код 
/ISO code 

1.8. Подрачје  Ht потекло 
/Region of origin 

Код 
/Code 

1.9. Земја на депинација 
/Count ry of destination 

ИСО код 
/ISO code 

1.10. Подрачје на 
gecruHaguja 
/Region of destination 

Код 
/Code 

1.1 1. Мепо нв потекпо  a 	of on 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval number 

Адреса 
/Аддгеѕѕ 

1.13. Место на натовар 
/Place of loading 

.14. Дата на поаѓање 
/Date of departure 

1.15. Средпва за транспорт 
/Means of transport  
Авион 	 Брод 	Жепезнички вагон 	❑ 
/Aeroplane 	~ 	/Ship 	~ 	/Railwaywagon 

Средство за  naneH сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 Lj 	/Друго 	 П 

Идентификација 
/ldentification 

Документ на кој се повикува 
/Documentary references 

1.16. Впезен ВИМ на ГП во  PM 
/Entry RIP in RM 

1.17.  Bp. на цИТЕС 
/ No(ѕ) of  CITES 

1.18.  Qnuc ea стоката 
/Description of commodlty 

1.19. Код  aa поката (XC кор) 
/Commodity code (HS code) 

1.20. Количепво 
/Quanity  
1.22. Број на пакувања  
/Number of packages 

1.21. Температура на производот 	Собна 	❑ 	Разпадено 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 	/Chilled 	 /Frozen 
1.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба 
/ldentificationofcontainer/Sealnumber 

1.24. Вид на пакување 
/Ty .eof acka_ing 

1.25. Пратките  ce наменети aa; 	ucxpaHa на луѓе 	❑ 	ucxpaea на животни ❑ Понатамошна преработка ❑ 	Техничка употреба ❑ 	Друго ❑ 

/Commodities ce rtifed for: 	 /Human consumption 	/Animal feeding stuff 	/Further process 	 / Technical use 	/Other 

1.26.  l.273a увоз или впез во PM 	 ~ 
/For import  or admission into RM 

1.28. Идентификација на поките 
/ldentification of the commodities  1" 
Видови (Научно 	Природа на 	Tun на обработка 	 Одобрен број на објектот 	 Број на пакувања 	Hero 	CepucKu 

	

име) 	стоката 	/ireatment type 	 /Approval number of the esta blishment 	 /Number of packages 	тежина 	број 

	

/Species 	/Natureof 	 /Net 	/Batch 
(Scientiflcname) 	commodity 	 Кпаница 	Погонза 	Ладилник 	 weight 	number 

/Abattoir 	расекување 	/Coldstore 
/Cutting plant 



Земја/Country Производи од месо/обработвии жепудниqи, моrни меури  it  урева 
/Meat products/treated stomachs,  bladders and  intestines 
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11.1. 

, 

Потврда за здравпввнал сопоЈба на живо, иитв 
/Animal Health Attestation 
Јас, допупотпишаниот официјапен ветеринар, потврдувам дека: 
/1, the undersigned offidal veterinarian ce rt ify that: 
11.1.1. 	 Производи од месо, обработени желудници, мочни меури и црева 

/Fhe meat product, treated stomachs,  bladders and  intestines (') contains 

l.a. 	Референтен број на сертификатот 
/Certificate reference number 

11.b. 

(') ги содржат следните состојки од месо и ги задовшryваат критериумите наведени подолу: 
the following meat constituents  and  meet the criteria indicated below: 

Видови (А)/ Species  (A)  Обработка(В) / Treatment  (B)  Потекпо(С) / Oriqin  (C)  

. 

. 

(A) Да се внесе кодот  as  соодветните видови за производи од месо, обработени желудници, мочни меури и цреве каде BOV = домашни говеда (Воѕ taurus, Bison bison, 
Bubalus bubalis  u  нивните вкрпени видови); OV1 = домашни овци (Ovis aries)  u  кози  )Capra  hircus); EQ1 = домашни еквиди (Equus caballus, Equus asinus  u  нивните 
вкрстени видови), POR = домашни свињи  (sun  scrofa); RAB = домашни зајаци, PFG = домашна живина и фармски одгледан пернат дивеч, RUF = фармски одгпедан 
дивеч, со искпучас на свињи и копитари; RUW = диви животни со исклучок на свињи и копитари; SUW = диви свињи; EQW = диви копитари, WLP = диви 
пагоморфи, WGB = диви птици. 
/lnsert  the  code  for the relevant species of ineat  product,  treated stomachs,  bladders and  intestines where BOV = domestic bovine animals  (Bos taurus,  Bison bison, 
Bubalus bubalis  and  their crossbreds); OV1= domestic sheep (Ovis aries)  and  goats  )Capra  hircus); EQ1= domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus  and  their 
crossbreds),  POR = domestic porcine animals  (sus  scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poult ry and  farmed feathered  game,  RUF = farmed non-domestic 
animals other than suidae  and  solipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae  and  solipeds; sUW = wild non-domestic suidae; EQW = wild non-domestic 
solipeds, WLP = wild lagomorphs, WGB=wild game  birds.  

(B) Да се внесе  A, B, C,  D, Е или F  sa  потребниот вид на обработка како што е назначено  a  дефинирано  so  Дел 6 6,  B u r  од  npunor  6  op  Правилник  oa  начинот  a  
попапката за  ff503  и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз  a tpaHour,  формата  a  содржината на ветеринарно-здравпвениот сертификат или други 
документи што  (a  придружува пратката со живи животни, аквакуптурв и производи од животинско потекло, како  a  начинот  a  попапката на вршење на проверка 
a  преглед  npu  увоз  a  транзит на пратка  CO  живи животни, аквакул тура и производи од животинско потекпо односно еквиваленгните делови 2, 3  a  4 од Анекс 11 од 
Одлуката 2007/777/Е3. 
/Insert A, B, C,  D,  F or  F for the required treatment  as  specified  and  defined in  Annex  6 Pa rt B, C and  D to 	Book of Ru1es  on  import requirement for live animals 
aquaculture andproducts of animal origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for import and transit of live animals, aquaculture  and  
products of animal origin  and  official controls thereof  and/or  equivalent  Parts  2, 3  and  4 of Аппех 11 to Decision 2007/777/ЕС. 

(C) Да се внесе ИСО кодот на државвта на потекло и,  so  случај на регионализација за соодветна сопојка од месо, регионот како што е наведено Деп 6  A  од Прилог 6 
од Правилник за начинот  a  постапката за увоз  a  транзит,  nucra  на  Tpenu seMju  од кои е одобрен увоз  a  транзит, формата  a  содржината на ветеринарно- 
здравствениот сертификат или други документи што  ja  придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекпо, како  a  начинот 
и попапката на вршење  ua npoeepKa a  прегпед  npu  увоз и транзит на  npaTea  со живи животни, аквакуптура  a  производи од животинско потекпо односно 
еквивапентниот Деп 1 од Анекс 11 од Одлуката  2007/777/8 (CO  последната измена). 
/Insert  the 1Ѕ0  code  of the count ry  of origin  and,  in the  case  of regionaliz.ation for the relevant meat constituents, the region  as  indicated in  Annes 6 Part  to Book of Ru1es 
on  import requirement for live animals aquaculture  andproducts  of animal origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for import and transit 
of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  official controls thereof  and/or  equivalent  Part  1 of  Annex  11 to Decision 2007/777/ЕС  (as  last 
amended).  

()11.1.2. 	Производите од месо, обработените желудници, мочни меури  u  црева опишани во точка 11.1.1. се подготвенти од свежо месо од домашни говеда  (Bus  taurus, Bison bison, 
Bubalus bubalis  u  нивните вкрстени  paCa(;  домашни овци (Ovis aries)  a  коаи  (Capra hircus); ДoмашНa  еквиди (Equus caballus, Equus asinus  a  нивните вкрпени  paCa),  домашни 
свињи (Ѕиѕ scrofa); фармски одгледани диви животни, со исклучок  aa  свињи  a  копитари; диви животни, со искпучок на свињи  a  копитари; диви свињи; диви копитари  a  
свежо месо кое  cc  коипи  so  производство на производи од месо: 
/Fhe  meat product,  treated stomachs,  bladders and  intestines described in point 11.1.1. has been  prepared  from fresh meat from domestic bovine animals  (Bos  taurus, Bison bison, 
Bubalus bubalis  and  their crossbreds); domestic sheep (Ovis aries)  and  g0ats  (Capra  hircus); domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus  and  their crossbreds), domestic 
porcine animals  (Bus  scrofa); farmed non-domestic animals other than suidae  and  solipeds; wild non-domestic animals other than suidae  and  solipeds; wild non-domestic suidae; 
wild  non-domestic  solipeds  and  the fresh meat  used  in the  production  of the meat products: 

''' 	[11.1.2.1. 	е подложено на неспецифична обработка како што е назначено  a  дефинирано Деп 6 Г третман  A  од  flpanor  6 од Правипник  na  начинот  a  постапката за 
увоз  a npaHaaT, nacra  на трети  ueMJa  од  ma e  одобрен увоз  a  транзит, формата  a  содржината на ветеринарнo-здрввствениот сертификвт  usa gpyru  
документи што  (a  придружува пратката  co  живи животни, аквакултура  a  производи од животинско потекпо, како  a  начинот  a  постапката на вршење на 
npoeepea a  прегпед при увоз  u cpaHuuT ua  пратка со живи животни, аквакуптура  a  производи  06  животимско потекпо односно еквивапентниот третман  A  
од Дел 4 од Анекс 11 од ОДлуката 2007/777/Е3]  a:  (') 
/has undergone  a  non-specific treatment  as  specified  and  defined  under  point  A  in  Part  4 of  Annex  11 to decision 2007/777/ЕС]  and:  (') 

•^ -'~'' 	[11.1.2.1.1. 	ги задоволува релеввнтните услови  sa  здравјето на животните  a  јавното здравство пропишани  so  соодветниот ветеринарно здрвствен 
сертификат(и) пропишан  so  Деп 4  06  Припог 6 од  npaBunHuK aa  начинот и постапката  ax  увоз  a  трвнзит, листа  ua rpeTa  вемји од кои е 
одобрен  ysoa a npaHaun,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат  una  други документи штоја придружува 
пратката со живи животни, аквакултура  a  производи  06  животинско потекпо, како  a  начинот и постапката на вршење  ax  проверка  a  
преглед  npa ysoa a  транзит на  npacKa  со живи животни, аквакултурв  a  производи од животинско потекпо односно еквивапентниот 
Анекс 11, Дел  2,06  Регулативата (Е  Bp.  206/2010 .,  a  потекнува  06 rpena aeMja, anu  дел од неа  so случај на регионапизација, како што е 
опишано  so  соодветната колона од Деп 6 6 од Прилог  606 rlpasunHuK aa  начинот  a  постапката аа увоз  a  транзит, пи ста на трети земји 
06 eoa  е одобрен увоз  a  транзит, формата  a  содржината на ветеринарно-здравпвемиот сертификат  usa  други документи што (а 
придружува пратката со живи животни, аквакулtура  a  производи  06  животинско потекпо, како  a  начинот и попапката на вршење на 
npoeepKa a  прегпед  npa  увоз  a  транзит на пратка  CO  живи животни,аквакултура  a  производи од животинско потекпо односно 
еквивапентниот деп 2 од Анекс 11 од Одлуката г007/777/Е3]. (') 
/satisfies the relevant animal  and  publ ic health requirements laid down in the appropriate health  certificate(s)  laid down in  Annex 6 Part  4 to 

 Book of Ru1es  on  import requirement for live animals aquaculture and  products  of animal origin, list of third countries  and  veterinary 
health sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  official controls thereof 
and/or  equivalent)  and/or  equivalent  Annex  11, Part  2,10  Regulation (EU) No 206/2010.апд originates in  a  third count ry,  or part  thereof in the 
case  of regionalisation described in the relevant  column  of  Annex  6  Part B  to Book of Ru1es  of  import requirement for live animals 
aquaculture  andproducts of animal origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for import  and  transit of live 
animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  official controls thereof  and/or  equivalent 2 of  Annex  11 to Decision 
го07п77/ЕС1. (')  

[11.1.2.1.1. 	потекнува од  Espuncsana  унија ] (') 
/originates in  European  Union] (') 

" '° ' 	[11.1.2.1. 	ru ucnonuysa cane  услови договорени  cnopeA  Законот  aa  ветеринарно здравпво односно еквивапентната Директива 2002/99/ЕЗ, е добиено од животни 
што довfаат од објект кој  us  подпежи  ax  забрана поради посебна болест која  e  спомната  so  соодветниот ветеринарно здрввствен сертификат(и)  so  Деп 4 
од Прилог 6 од Правипник за начинот  a  посгапката  ax  увоз  a TpaHauT,  писта  ua rperu aeMju  од кои е одобрен увоз  a  транзит, формата  a  содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат  usia  други документи  wno (a  придружува  npanKana CO  живи животни,аквакултура  a  производи од животинско 
потекпо, како  a  начинот  a  гroпапката  Ha  вршење  Ha npoBepKa u nperneA npu  увоз  a  транзит  Ha  првтка  CO  живи животни, аквакултурв  a  производи од 
животинско потекпо односно еквивапентниот Анекс 11, Дел 2, на  Perynanueana  (ЕУ) Бр. 206/2010  a  каде што  so  радиус од 10 километри немапо  nojaBa  на  cue  
бопести  80  последните 30 дена  a (a  поминапо специфичната обработка пропишана за третата  aeMja  на потекпо  ana  дел од неа за месо од односните видови 
so  Деп 6 6 и  B (Kaeo  што е соодветно) од  flpanor 606 flpaeanHaK ax  начинот  a  попапката  ax  увоз  a npaHaun, nacna  на  npenu aeMju  од  mae  одобрен увоз  a  
транзит, формата  a  содржината ма ветеринарно-здравпвениот сертификат  anu  други документи што  (a  придружува пратката со живи животни, 
аквакул турв и производи од животинско потекпо, како  a  начинот и попапката на вршење на  npoBepKa a  преглед  npa yBoa u  транзит на  nparKa  со живи 
животни, аквакуптура  a  производи од животинско потекло односно еквивапентните Депови 2  usa 3 )KaKo  што  e  соодветно) од Анексll на Одлука  Ha  
Комисијата 2007/777/Е3] ('). 

 /meets  any  requirements  agreed under  Law  on  veterina ry public  health  or  equivalent Directive г002/99/ЕС, is derived from animals coming from  a  holding not 
subject  to restrictions for the specific diseases mentioned in the appropriate health  certificate(s)  in  Annex  11,  Part  2, to Regulation (EU) No 206/2010  .and  within  a  10 

 km radius of which  no  outbreaks of such diseases have  occurred  in the last 30  days and  has  undergone  the specific treatment laid down for the third count ry  of 

origin  or  part thereof for the meat of the species  concerned  in  Parts  2  or 3 (as  appropriate) of  Annex  11 to Commission Decision 2007/777/ЕС] ('). 

()11.1.3. 	Производите од месо, обработени жепудници, мочни меури и црева опишани под точкв 11.1.1  cc  добиени од свежо месо од домашна живина, вкпучувајќи птици 
одгледувани на фарма ипи диви птици, кои: 
/The meat product, treated stomachs,  bladders and  intestines described  under  point 11.1.1 has been  prepared  from fresh meat of domestic poult ry, including farmed  or  wild game 

birds, that: 
- WMn°' 	[11.1.3.1. 	поминапе низ неспецифична обработка како  woo e  назначено  a  дефинирано во Дел 6  r  третман  A  од  flpanOr  6 од Правилник за начинот  a  попапката  sa  

увоз  u opaHaun, nacra  на трети земји од кои  e  одобрен увоз и транзит, формата  a  содржината на ветеринарно-здрав ствениот сертификат  usia  други 
документи што  ix  придружува пратката со живи животни, аквакуптура и производи  06  жиеотинско потекло, како и начинот  a  постапката на вршење на 
npoBepKa a  преглед  npu  увоз  u Tpauaan  на првтка со живи животни, аквакултура  a  производи  06  животинско потекпо односно екаивапентниот третман  A  

so  Дел  406  Анекс 11 на Одлука г007/777/Е3]  a:  (') 
/has  undergone a  non-specific treatment  as  specified  and  defned in  Annex 6  Pa rt  6 D to Book of Ru1es  of  import requirement for live animals aquaculture 
andproducts of animal  origin,  list of third countries  and  veterinary health sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of 
animal oriqin  and  official  controls  thereof  and/or  equivalent  under  point  A  in  Part  4 of  Annex  11 to Decisi0n 2007/777/EQ  and:  (') 

'' 	[11.1.3.1.1. 	ги испопнува  ycnoBuTe ax  здрввјето  i-ia  животните  nponawaHu so  Праеипникот  ax  начинот  a  постапквта  sa yeoa a  транзит,  nacra  на  npeoa  
aussix  лд  roe e  лдлблен vвоз  H  тланзит. Фоомата  a  содожината на ветеоинарно-здравпвениот сертификат  aria  други докумеми  wooja  



 

придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекпо, како и начинот и по стапквта на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакул тура  a  производи од животинско потекло односно 
еквивалентната Ре гулатива 20087798/Е3,](); 
/satisfies the animal health requirements laid down in the Book of Ru1es  on  import requirement for live animals aquaculture andproducts 
of animal origin, list of third  countries and  veterinary health sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  
products  of  animal  origin  and  official controls thereof  and/or  equivalent  or  equivalent Regulation 2008/798/ЕС]( ~). "-°, 	[11.13.1.1. 	потекнува од Европска Унија и ги исполнува у словите од Националните  nponucu  од облапа на ветеринарно вдрвв ство односни 
еквивапентниот член 3 на Дирекгива  ua Совегот 2002/99/ЕЗ] (~) 
/originates in  a European Union satisfying the National requirements govering veterinary area and/or equivalent requirements of Article 3 of 
Council Directive 2002/99/ЕС] (') 

	

°^'" 	[11.1.3.1. 	потекнуваат од  opera земја наведена воел 10 о П илог 6 о П Д 	д р 	д равилник за начинот  u попапката oa увоз и транзит, липа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и  npaHuur,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи штоја придружува пратката со живи 
животни, аквакултура и npouuBogu од животинско потекло, како u начинот и постапката на вршење на npoBepKa u преглед npu увоз и транзит на npaTKa со 
живи животни, аквакултура и производи од животинско потекпо односно еквивалентниот односно еквивалентниот Анекс 1 Дел 1 на Регупативата 
2008/798/Е3, доаѓаат од објект кој не подложи ea забрани поради Авијарна Инфлуенца ипи Fбукаселска болеп во чиј радиус од 10 километри немало 
nojaaa на rue болести eo последните 30 дена и поминале специфична обработка утврдена ua Tpena земја на потекло или дел од eea ua месото од односните 
видови од Деп 6 6 и B (кaкo woo e соодветно) од Прилог 6 од Правилник sa начинот и попапкага ua увоз и транзит, пипа ea Tperu земји ор кои е одобрен 
увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав ствениотгертификат или други документи штоја придружува пратката  CO  живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекпо, eaeo u начинот и постапката на вршење на проверка и преглед npu увоз и транзит ea npanKa со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско потекпо односно еквивалентниот Деловите 2 или 3 (KaKo што е соодветно) од Анекс 11 на Одпука 
2о07п77/Ез1(°). 
/originates in  a  third  country  referred to in the  Annex  V1  part  10 to Book of Ru1es  on  impo rt  requirement for live animals aquaculture andproducts of animal 
origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  
official  controls  thereof  and/or  equivalent  Annex  1  part  1 to Regulation 2008/798ЕС,  comes  from  a  holding  not  subject to restrictions for Avian 1nfluenza  or  
Newcastle disease within  a  10 km radius of which  no  outbreaks of such diseases have  occurred  in the last 30  days and  has undergone the speci fic treatment laid 
down for the third country of origin  or part  thereof for the  meat  of the species  concerned  in the  Annex  6 Pa rt  6  B and C  to Book of Ru1es  on  import requirement 
for live animals  aquaculture andproducts  of animal origin, list of third countries  and  veterinary health  sertificates  for import  and  transit of live animals, 
aquaculture  and  products of animal origin  and official  controls thereof  and/or  equivalent  Parts  2  or 3 (as  appropriate) of Аппех 11 to Decision 2007/777/ЕС. )  ('). 

'""", [11.1.3.1. [потекнуваат од  npena  земја од Дел 10 Прилог 6 ор Правилник  oa  начинот и постапката за увоз и транзит, листа на треги земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав ствениот сертификат или други документи што  (a  придружува  npanKara  со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како  u  начинот и постапката на вршење на  npoBepKa u  преглед  npu  увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско потекпо односно еквивалентниот орносно еквивалентниот Анекс 1 Деп 1 на реryлативата 2008/798/ЕЕЗ, 
доаѓа од објект кој не подпожи  ea  забрани порари Авијарна Инфлуенца или Fбукаселска болеп во чиј радиус од 10 километри  nojaea  на тие  BonecTu  во 
последните 30 дена и  ja  поминал специфичната  oBpaRoTKa  од точките  B, C unu  D од Дел 6 Г  t  од Прилог 6 од  flpaBunHuK sa  начинот и постапката  sa  увоз и 
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз  '1  транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други докуменги 
што  ja  придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, квко  u  начинот и попапката на вршење на  npoBepKa u  
nperneR npu  увоз и транзит на пратка со живи животни, акввкултура и производи од животинско потекпо односно еквивалентниот Дел 4 од Анекс 11 на 
Одлука  2007/777/6, пoд  услов таквата обработкв да е  nopuropooeH  од онаа од Деловите 6  u B  од Прилог 6 од правилникот односно еквивалентните 
Делови 2 и 3 ор Анекс 11 на  iaa  одлука.] 
/[originates in  a  third  country  referred to in  Annex  V1  part  10  to  Book of Ru1es  on  lmport requlrement for live animals aquaculture  andproducts  of animal 
origin, list of third countries  and  veterinary health  sertificates  for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  
official  controls  thereof  and/or  equivalent  and/or  equivalent  Annex  11 part  1 to Regulation 2008/798/ЕС,  comes  from  a  holding not subject  to restrictions  for Avian 
1nfluenza  or  Newcastle disease within  a  10 km radius of  which no  outbreaks of  such  diseases have  occurred  in the last 30  days, and  has undergone the specifc 
treatment referred to in points  B, C or  D in  Annex  6 Pa rt  6 D to Book of Ru1es  on  import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal 
origin, list of third countries  and  veterinary health senificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  
offlcial controls thereof  and/or  equivalent points  B, C or  D of  Part  4 of  Annex  11 to Decision 20о7/777/ЕС, provided that such treatment is  more  severe than that 
indicated in  Parts  2  and  3 of  Annex  11  to  that Decision.] 

()[11.1.4. 	[во случај на производи од месо, обработени желудници, мочни меури  u  црева робиени од свежо месо од лагоморфи и други qвоземни цицачи: 
ги задоволува релевантните услови  aa  здравјето на животните  u jaBHoro  здравство пропишани со Законот за ветеринарно здравпво и Законот  aa  ветеринарно јавно 
здравпво односно еквивалентната Ре гулатива  2009/1 19/Е3 u  не роаѓа од објект што подпежи на забрани поради болепи кај животните што делуваат на односните 
животни  80  чиј радиус од 10 километри немало  nojaBa  на  tue  бопести во последните 30 дена одлука;l 
/[in the  case  of ineat  products,  treated stomachs,  bladders and  intestines derived from fresh meat from lagomorphs  and  other  land mammals;  
satisfies the relevant animal health  and  publ ic health requirements laid down in Law  on  veterinary health  and  Law  on  veterina ry public  health  and/or  equivalent Regulation 
2009/119/BC and  has not  come  from  a  holding  subject  to  restrictions  for animal diseases  affecting  the animals  concerned  within  a  10 km radius of which  no  outbreaks of such 
diseases have  occurred  in the last 30  days;l  

11.1.5. 	производите од месо, обработените желурници, мочните меури  u  цревата: 
/the meat  product,  treated  stomachs, bladders and  intestines: 
11.1.5.1. 	(Ce  сопојат од месо и/или производи од месо добиени од еден вид  u  поминале обработка што  ru  исполнува соодветните услови пропишани  80  Дел 6 од 

Прилог 6 од Правилникот за начинот  u  попапката за увоз и  npaHaur,  липа на  tperu seMju  од кои е одобрен увоз  u  транзит, формата  u  содржината на 
ветеринарно-здравпвениот сертификат unu  други документи  wno (a  придружува пратката со живи животни,аквакултура  u  производи од животинско 
потекло, како  u  начинот  u  постапката на вршење на проверка  u  преглед  npu  увоз  u  транзит на  nparka  со живи животни, акввкултура и производи од 
животинско потекпо односно еквивалентниот односно еквивалентниот Анекс 11 на Одлука 2007/777/Е3.] 
/[consists of  meat and/or meat products  derived from  a  single species,  and  has  undergone  the treatment satisfying the relevant conditions laid down inAnnex V1 
Part  6  to  Book of Ru1es  on  import requirement for live animals  aquaculture  andproducts of animal origin, list of third countries  and  veterinary health 
sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and products  of animal origin  and  official controls thereof  and/or  equivalent  Annex  1 Ito  
Decision  2007/777/BC.]  

or  (') 	11.1.5.1. 	(Ce  состојат од месо ор повеќе видови и, откако  noa  месо е измешано, целиот производ подоцна помин ал  обработка  KOja e  барем  ucno  
rocky  темелна како онаа  wto  се  Bapa  за месните состојки  ua  производот од месо пропишано  80  Деп 6 од Прилог 6 од Правипникот за 
начинот и постапката за увоз  u rpaHsuT, nucra  на  rpenu seMju  од кои е одобрен увоа и транзит, формата и содржината на ветеринарно- 
здравствениот сертификат или други документи што  (a  придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло, како  u  начинот  u  постапката на вршење на проверка и преглед  npu  увоз и транзит на  npanka  со живи животни, аквакултура  u  
произвори од животинско потекло орносно еквивалентниот Анекс 11 на Одлука 2007/777/ЕЗ;] 
/[consists of  meat  of  more  than  one species and,  after such meat has been mixed, the entire product has subsequently  undergone a  treatment 
at least  as  severe  as  that required for the meat  components  of the meat product  as  laid down in Annex V1 Рап 6  to  Book of Ru1es  on  import 
requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for 
import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  official  controls  thereof  and/or  equivalent  Annex  11 to 
Decision  2007/777/BC;]  

or  O 	11.1 5 .1. 	[се подготвени од месо од повеќе видови  u  секоја состојка на месото претходно поминапа обработка пред да биде измешана, што ги 
исполнува соодветните услови за обработка на месо од  sue  видови како  wno e nponuwaHo so  Дел 6  flpunor  6 од  flpasunautor  за 
начинот  u  постапката за увоз и транзит, липа на трети земји од кои е одобрен увоз  u rpaHaur,  формата  u  содржината на ветеринарно- 
здравпвениот сертификат  unu Rpyru  документи  mroja  придружува пратката со живи животни, аквакуптура и производи од животинско 
потекло,  tato u  начинот  u  попапквта на вршење на  flpoBepKa u  преглед  npu  увоз  u  транзит на  npaika  со живи животни, акввкултура  H  
производи од животинско потекло односно еквивалентниот Анекс 11 на Одлука 2007/777/Е3 ( ~);] 
/[has been  prepared  from  meat  of  more  than  one  species  and  each meat component has previously undergone  a  treatment prior to mixing 
which  meets the relevant treatment requirements for meat of that species  as  laid down in  Annex  V1  Part  6 to Book of Ru1es  on  import 
requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countries  and  veterinary health sertificates for 
import  and  transit of live animals, aquaculture  and products  of animal origin  and  official  controls  thereof  and/or  equivalent  Annex  11 to 
2007/777/BC  (1]; 

11.1.6. 	no  обработката, преземени  ce  сите мерки на претпазливо ст sa  да не дојде до контаминација 
/after treatment  all  precautions to avoid contamination have been taken 

	

(°)[11.7.7. 	Допопнителни  rapaHquu/Additional  guarantees: 
80 случај на производи од месо од живина  eou  не поминале низ специфична обработка  u  се наменети  sa  Репубпика Македонија  unu aa peruoeu  кои  ce  признаени  80  
согласност со национапните  nponuCu  од обпаста на ветеринарно здравство  ORHOCHO  еквивалентниот Член 15 од Директива  2009/1 58/ЕЕЗ,  месото од живината добиено од 
живина која не е вакцинирана од F6укаселска боле ст  со жива вакцина 30 дена пред копењето;] 
/in the  case  of poultry meat  products  which have not  undergone a specific  treatment  and are  destined for Republ ic of  Macedonia and, or  regions thereof whlch have been 
recognised in  accordance  with national legislation governing veterina ry area and/or  equivalent Article 15 of Council Directive  2009/1 58/BBC,  the poultry meat was derived from 
poultry which had not been  vaccinated  with  a  live vaccine against Newcastle disease within 30  days  prior to slaughter;] 

(1 11.2 . 	Потврда ѕа вдравпвеивл испраѕноп 
/Public  Health  Attestation  

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен  CO  релевантните одредби на Законот  sa  вегеринарно  jaBHo  здравство односно еквивалентните Ре гулативи (ЕЗ)  Bp.  178/2002, (Е3)  Bp.  
852/2004, )B3)  Бр. 853/2004 и(Е3)  Bp.  999/2001  u  потврдувам дека производите од месо, обработените желудници, мочниге меури и цревата опишани погоре се произведени  80  
гогласноп со тие услови, поточно дека: 
/1, the undersigned,  declare  that 1 ат aware of the relevant provisions of Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent Regulations  (BC)  No 178/2002,  (BC)  No 852/2004, (ЕС) No 853/2004  and  
(BC)  No 999/2001  and  certify that the  meat products, treated  stomachs,  bladders and  intestines described above were  produced  in  accordance  with those requirements, in  particular  that: 
11.2.1. 	доаѓаат од објект(и)  wro  имплементираат  uporpaMa  заснована  ea HACCP  принципите  80  согласност co  Законот за аетеринарно јавно зррав ство оДносно еквивалентната 

PerynanuBa  (Е3) Бр. 852/2004; 
/they  come  from  (an) establishment(s)  implementing  a  programme  based on  the  HACCP  principles in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent 
Regulation  (BC)  No 852/2004;  

11.2.2. 

	

	произведени се од суровини што ги исполнуваат у словите од 3аконот  aa eerepuHapHo )aBHo  здрввство односно еквивалентните Деповите 1 до IV од Анекс 111 на 
Perynarusa  (Е3)  Bp. 853/2004;  

г 

  



/гпеу nave пееп  proaucea nor  raw materiai wnicn  met  tne reqwremenu ot Law  Ofl  vetennary  puOIIc  neann апа/ог eqwvaient есиопѕ i to vi ot Аппех ni to нeguiation (tЏ  no 

853/2004; 
1123 .1.(~) 	производите од месо се добиени од месо од домашни свињи кои или биле предмет на испитување за трихинелоза и е  CO  негативни резултати, или бипе предмет на 

падна обработка во согласноп со Правилникот за посебни барања за контрола на Trihinella во месо (Спужбен весник на Република Македонија  Б.  32/2009) односно 

еквивалентната Регулатива на Комисијата  (ES)  бр. 2075/2005; 
/the meat products have been obtained from domestic pig meat which elther has been  subject to  an examination for trichinosis with negative results  or  has  been  subjected to  a  

cold  treatment in  accordance  with Book of Ru1es  on  specific requirement for control of Trihinella in meats( O fficial  Journal  of Republ ic of Macedonia No. 32/2009)  and/or  

equivalent Commission Regulation  (EQ  No 2075/2005; 
11.2.3.г.() 	производите од месо се добиени од коњско месо или од месо од диви свињи кои биле предмет на испи тување за трихинепоза и е со негативни резуптати во согласно ст  

со Правилникот за посебни барвња за контропа на Trihinelia во месо орносно еквивалентната Регулатива на Комисијата (Е3) бр. 2075/2005; 
/the  meat  products have been obtained from horse meat  or  wild  boar  meat which has been subject to  an  examination for trichinosis with negative results in  accordance  with 

Book of Ru1es  on  specific requirement for control of Trihinella in meats  and/or  equivalent Commission Regulation  IEC)  No 2075/2005; 

11.2.3.3.() 	обработените желудници, мочните меури и цревата се произведени во согласноп со  SaKovoT ua  ветеринарно јавно здравство односно еквивапентниот Дел  XIII og  Анекс 

111 на Реryлатива (Е3) бр.853/2004; 
/the treated  stomachs, bladders and  intestines have been  produced  in  accordance  with Law  on  veterinary  publ ic health  and/or  equivalent  Section XIII of Annex  111, to Regulation 

(ЕС) No 853/2004; 
11.2.4. 	означени се  CO  етикета за идентификација во согпасноп со Законот за ветеринарно јавно здравпво односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс 11 на  Perynanuea IESI Bp.  

853/2004; 
/they have  been  marked with  an  identification mark in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent Section 1 of  Annex  11 to Regualtion  (EC)  No 853/2004; 

11.2.5.  на етикетата што е прикачена на пакувањето на производите од месо опишани погоре, е назначено дека производите од месо се добиени целосно  08  свежо месо  03'  

животни заклани  BO  кланици одобрени за извоз во Република Македонија или од животни закпани во кпаница специј ално за испорака на месо за потребната обработка 
како  woo e nponuWaHO  во Деп 6 6  u B  од Прилог  6  од Правилникот  oa  начинот и попапката  oa  увоа и транзиг, ли ста  ua ipenu  земји од  mu e  одобрен увоз и транзит, 
формата и сорржината ua ветеринарно-здравствениот сертификат ипи други документи штоја придружува пратката CO живи животни,аквакултура и npouaBOOu 03' 

животинско потекпо, како  a  начинот и постапката на вршење на проверка и прегпед при увоз и транзит  aa  пратка со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло односно еквивапентните Дел 2  a  Дел 3 од Анекс  II 0ј'  Одпука  2007/777/ES;  
/the 1abe1 a ffixed  on  the packaging of ineat products  described  above,  bear(sl a  markto the effect that the meat products  come  wholly from fresh meat from animals slaughtered 
in slaughterhouses approved for expo rt ing to the Repu bl ic of Macedonia  or,  from animals slaughtered in  a  slaughterhouse specially for the delive ry  of ineat for the required 

treatment  as  laid down in  Annex  V1 Part 6 B and C  to Book of Ru1es  on  import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third 
countries  and  veterina ry  health sertificates for import  and  transit of live animals, aquaculture  and  products of animal origin  and  off icial controls thereof  and/or  

equivalent  Part  2  and  3 of  Annex  11 of Decision 2007/777/ЕС; 
11,2.6. 	ru  исполнуваат битните пандарди наведени  80  Правипникот за посебните барања  at  безбедност на  xpaHa no  однос на микробиопошки киритериуми (Службен весник 

на Репубпика Македонија Бр. 78/2008 1 односно еквивалентната PerynanuBa на Комисијата (ES) бр. 2073/2005 ua микробиолошките KpuTepuyMu ua прехранбените 

производи; 

/they satisfy the relevant criteria  set  out in Book of Ru1es  on  microbiological criteria for food (O fficial  journal  of Republ ic of Macedonia No. 78/2008)  and/or  equivalent Commission 

Regulation  (EC)  No 2073/2005  on  microbiological criteria for food stuffs; 
11.2.7. 	испопнети  cc  гаранциите што ги опфаќаат живите животни и производите  03'  нив, предвидени со планот за резидуи  80  согпасноп со Законот  ua  ветеринарно  jaBHo  

здравпво односно еквивалентната Директива  96/23/ES, a  особено член 29 од неа; 
/the guarantees covering live animals  and products  thereof provided by the residue  plans  submitted in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent 

Directive 96/23/ЕС,  and  in  particular  Article 29 thereof,  are  fu1fi11ed; 
11.2.8. 	транспортните средпва и условите за товарен.е на производите од месо од оваа  npaTxa ru  исполнуваат хигиенските  yCnoBu  пропишани  80  врска со извозот во 

Репубпика Македонија 

/the  means  of transport and  the loading conditions of ineat products of this consignment meet the hygiene requirements laid down in  respect  of  export  to the Repu bl ic of 
Macedonia; 

11.2.9. 	доколку содржат материјал од говеда, овци ипи кози,свежото месо и/ипи цревата употребеми 80 подготовка на производите 0д месо и/ипи обрвботените црева 

подпежат на следниве услови  80  зависност  03'  категоријата на ризик од  BCE  на земјата на потекпо: 
/if  containing material from bovine, ovine  or  caprine animals, the fresh  meat and/or  intestines  used  in the preparation of the meat  products and/or  treated intestines sha11 be 
subject to the following conditions depending  on  the  BSE  risk  category  of the country of origin: 
()11.2.9.1. 	na ycou  од земја ипи регион со занемарлив ризик од  BCE  како што е наведено  80  прописите од обпаста на ветеринарното здравпво односно 

еквивалентниот Анекс на Одпука на Комисијата 2007/453/ЕЗ  taco runo e  изменета: 
/for  imports  from  a  country  or a  region with  a  negligi ble  BSE  risk  as  listed in National veterina ry  legislation  and/or  equivalent  Annex  to Commission Decision 
2007/453/ЕС as amended: 

(1) земјата на потекпо  unu регионот cc класифицирани 80 согласноп со nponucuTe 03' облапа на ветеринарното здравство односно 

еквивалентниот член 5(2)  03' PerynaTuBa (ES) Bp.  999/2001 како земјв  uric PCFflOH  со занемарпив  puuuK  од БСЕ; 
/the country  or  region is classi fied in  accordance  with Nationalveterinary legislation  and/or  equivalent Article 5(2) of Regulation  (EC(  No 999/2001  as  
a  country  or  region posing  a  negligible  B5E  risk; 

(2) говедата, овците  u  козите  03'  кои се добиени производите,  cc pogeHu,  континуирвно одгледувани  H  заклани  80 oeMja CO  занемарлив  puouK  
ор  BCE u  поминапе  ante-mortem u post-mortem  прегпед; 
/the animals from which the  products  of bovine, ovine  and  caprine animal origin were derived were born, continuously  reared and  slaughtered in 
the country with negligi ble ВЅЕ risk  and passed  ante-mortem  and  post-mortem  inspections;  

(1(3) 	доколку  80  земјата  unu peruoHon  имапо претходно  noJaBa  на  BCE  
/if in the  country or  region there have been  B5E  indigenous  cases:  
IrlIa) 	животните биле  pogeHu no  датумот на кој стапила на  cuna  забраната аа хрвнење на преживари со месно и коскено 8рашно  H  

други преработки  03' npynoT  добиени  03'  преживври; или 
/the animals were born after the date from which the ban  on  the feeding of ruminants with meat  and-bone meal and  greaves derived 
from ruminants had  been  enforced;  or  

(')(b) 	производите  03'  говеда, овци и  COat  не содржвт  u  не  cc  робиени од назначен ризичен материјал како што е дефинирано  80  
Законот за ветеринарно  jaBHo  здрввпво односно еквивапентниот  AHeKc  V на Регулатива  (ES) Bp.  999/2001, или механички 
одвоено месо добиено од говеда, овци или кози. 
/the products of bovine, ovine  and  caprine animal origin  do  not contain  and are  not derived from specified risk material  as  defined in 
Law  of  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent  Annex  V to Regulation  (EC)  No 999/2001,  or  mechanically separated meat obtained 
from bones of bovine, ovine  or  caprine animals. 

(1 11.2.9.2. 	за увоз  03'  земја  unu 03'  регион  co  контролиран ризик од  BCE caco wno e  наведено  80  Эаконот за ветеринарно  JaeHo  здравство 0дн0сно 
еквивалентниот  AHeKC  на Одпука на Комисијата  2007/453/ES caco  што  e  изменета; 
/for imports from  a country or a  region with  a  controlled  B5E  risk  as  listed in Law  on  veterinary publ ic health  and/or  equivalent  Annex  to Commission Decision 
2007/453/ЕС  as amended:  
(1) ueMJaTa  на потекпо  unu peruoHor cc  кпасифицирани  80  согласност  CO  Законот за ветеринарно  jaBH0  здравство односно еквивалентниот 

член 5(2) 0д  Perynanuea (ES) Bp.  999/2001 како  xeMja unu  регион со контролиран  puxuK  0д  BCE;  
/the country  or  region is classified in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent Article 5(2) of Regulation  IEC)  No 
999/2001  usa  country  or  region posing  a  controlled  B5E  risk; 

(2) говедата, овците и козите  03' KOH cc  добиени производите помин але  ante-mortem u  post-mortem  npernejL  
/the animals from which the products of bovine, ovine  and  caprine animal origin were derived  passed ante-mortem and  post-mortem 
inspections;  

(3) говедата, овците и козите, од кои  cc  добиени производите наменети за  HOBOX,  не  CC  закопени после вашеметување со  raceH  пиштол, или 
убиени на  ucnuon  начин,  unu  заколени  nocne  зашеметуввње со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин  ito) ja  пробивв 
KpaHujanHana  шумина; 
/animals  from which the products of bovine, ovine  and  caprine animal origin destined for export were derived have not been slaughtered after 
stunning by  means  of gas  injected  into the cranial cavity  or  killed  by  the  same  method  or  slaughtered by laceration after stunning of central 
nervous tissue by  means  of  an elongated  rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity; 

	

(1 (1(4) 	производите од говеда, овци и кози не содржат  u  не потекнуваат  03'  назначени ризичен материјап, како што е дефинирано  80  Законотот 
xa ветеринарно jaBHo здравство односно еквивалентниот Анекс V од Регулативата (ES) Ep. 999/2001, uric механички одвоено месо 

добиено од говеда, овци и  coat.  
/the products of bovine, ovine  and  caprine animal origin  do  not contain  and are  пог derived from specified risk material  as  defned in Law  on  
veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent  Annex  V to Regulation  (PC)  No 999/2001,  or  mechanically separated meat obtained from bones of 
bovine, ovine  or  caprine animals. 

	

(')(")(5) 	во случај  ua  црева што првично потекнуваат  03'  земја  uriC  од регион со занемарпив ризик  03'  БСЕ, ув0зот на обработени црева подпежи на 
следниве услови: 
/in the  case  of intestines originally  sourced  from  a country or a  region with  a  negligi ble  BSE  risk, imports of treated intestines sha11  be  subject to 
the following conditions: 
(a) ueMJara на noneirno unu peruoHot cc кпасифицирани во согласноп со Законот за ветеринарно jaBHo здравство односно 

еквивалентниот член 5(2) од  Perynanuca (ES) Bp.  999/2001 квко земја  uric peruoH co  контропиран ризик од  BCE;  
/the country  or  region is classified in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent A rticle Ѕ(2) of Regulation  IECI  
No 999/2001  as a  count ry or  region posing  a  controlled  B5E  risk; 

(b) говедата, овците  u couune од кои cc добиени производите, cc родени, контиунирано одгледувани u заклани 80 земја uric 

регион со занемарлив ризик од  BCE u  поминале  ante-mortem u  post-mortem  nperneAJ  
/the animals from which the products of bovine, ovine  and  caprine animal origin were derived were born, continuously  reared and  
slaughtered in the country  or  region with  a  negligible  BSE  risk  and passed  ante-mortem  and  post-mortem inspections; 

(')(с) 	докопку цревата потекнуваат  03' ueMja  ипи  03'  регион каде  mnO  имало  nojaBa  на  BCE:  
/if the intestines  are sourced  from  a  country  or  region where there have been  BSE  indigenous  cases:.  
(')(i) 	животните бипе родени  no  датумот на кој стапила на  curia  забрана  at  хранење на преживните животни  CO  месно и 

коскено брашно и други преработки  03' npynOT mu  потекнуваат  03'  преживари; или 



ime ammais were оогп  arter me care rrom wmcn me оап on me reeomg or ruminants wim meat апа-иопе meai ano 
greaves derived from ruminants had been enforced; or 

(')(1i) 	производите  08 говеда, овци и кози не содржат и не се добиени од назначен ризичен материјал како што е 
дефинирано во Законот  ua serepuHapHo jasHo здравпво односно еквиввлентниот AHeKC V на Регулатива (Е3) бр. 
999/2001. 

/the products of bovine, ovine  and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified rlsk material 
as defined in Annex V to Regulation (BC) No999/2001 and/or equivalent Law on veterinary public health. 

()11.2.9.3. 	aa увоз од seMja или од регион со неугврден ризик og BCE како што e наведено so Законот aa serepuHapHoJaBHo здравство односно еквивалентниот 
Анекс на Одпука на Комисијата 2007/453/Е3: 
/for impo rts from a country or a region with an undetermined ВЅЕ risk as listed in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex to Commission 
Decision 2007/453/ЕС: 
(1) говедата, овците и козите се добиени проивводите, не  ce xpaHenu со месно u коскено брашно или други преработки од трупот кои 

потекнуваат од преживни животни u поминапе ante-mortem u post-mortem преглед; 
/the animals from which the products of bovine, ovine  and caprine animal origin were derived have not been fed meat-and-bone meal or greaves 
derived from ruminants and passed ante-mortem and post mortem inspections; 

(2) говедата, овците и козите, од кои се добиени производите, не се заколени  nocne зашеметување со гасен пиштол, ипи убиени на истиот 
начин, или заколени после зашеметување со разорување на ткивото на ЦНС со ynonpefla на клин кој ја пробива кранијалната шуплина; 
/the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin were derived have not been slaughtered after stunning by 
means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by 
means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity 

	

(')(ѕ)(3) 	производите  08 говеда, овци и кози не се добиени од: 
/the products of bovine, ovine  and гаргiпе animal origin are not derived from: 
(i) 	назначени ризични материјали како што е наведено  so Законот aa serepuHapHo jasHo здравство односно еквивалентниот 

Анекс V  Ofl Реryлативата (ЕЗ) Бр. 999/2001; 
/specifled risk material  as deflned in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex V to Regulation IEC) No 999/2001; 

(11) 	нервно u лимфно ткиво изложено oa speRm на процесот на обескостување; 
/nervous  and lymphatic tissues exposed during the deboning process; 

(iii) 	механички одвоено месо добиено од коски од говеда, овци и кози. 
/mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine  or caprine animals. 

	

(')(°)(4) 	80 случај на црева што првично потекнуваат од земја или од регион cc занемарлие puauK од БСЕ, увозот на обработени црева подлежи на 
следниве услови: 
/in the  case of intestines originally sourced from a country or a region with a negligible BSE risk, imports of treated intestines sha11 be subject to 
the following conditions: 
(a) aeMjara на потекпо unu peruoHor ce класифицирани so согласност со Законот xa ветеринарно jasHo здравпво односно 

еквивапентниот член 5(2) од Perynarusa (Е3) бр. 999/2001 како земја или регион со неугврден ризик од BCE; 
/the  country or region is classified in accordance with Article 5(2) of Regulation )EC( No 999/2001 and/or equivalent Law on veterinary 
public health as a country or region posing air undetermined BSE risk; 

(b) говедата, овците и козите од кои се добиени производите се родени, контиунирано одгледувани и заклани  50 земја или so 
регион со занемарлив ризик од BCE u поминапе ante-mortem u post-mortem преглед 
/the animals from which the  products of bovine, ovine and caprine animal origin were derived were born, contlnuously reared and 
slaughtered in the country or region with a negligible BSE risk and passed ante-mortem and post-mortem inspections; 

ltl)c( 	доколку цревата потекнуваат од земја или од регион каде што имапо nojasa на BCE: 
/if the intestines  are sourced from a country or region where there have been BSE indigenous cases: 
(')(i) 	животните биле родени  no датумот на кој ci -anuna на cuna забрана aa хранење на преживните животни CO месно u 

коскено брашно  u други npepafloTKu од Tpynol кои потекнуваат 08 преживари; ипи 
/the animals were born after the date from which the ban  on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and 
greaves derived from ruminants had been enforced; or 

(')(ip 	производите  08 говеда, овци u кози не содржат u не се добиени од назначен ризичен материјап како што e 

дефинирано  so Законот aa ветеринарно jasHo здравпво односно еквивалентниот Анекг V на Perynarusa (Е3) бр. 
999/2001. 

/the  products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified risk material as 
defined in Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent  Annex  V to Regulation  )EC)  No 999/2001. 

Забепешки / Notes 
Дел1/Part1: 
(') 	Пополни соодветно. 

/Complete  as appropriate. 
Рамка 1.8: 
/Box reference 1.8: 

Рамка 1.19: 
/Box reference 1.19: 
Рамка 1.23: 
/Box reference 1.23: 

Рамка 1.11: 
/Box reference 1.11: 
Рамка 1.15: 
/Box reference 1.15: 

регион (доколку е соодветно) како што е дадено  so Дел 6 од Прилог 6 од Правипникот за начинот и попапката за увоз и транзит, nucra на трети земји од кои е 
одобрен увов и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи штоја придружува пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекпо, како и начинот и по стапката на вршење на проверка и прегпед при увоз и транзит ма npaTKa CO живи 

животни,аквакугстура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Анексllна Одлука на комисијата 2007/777/Е3(како што е последен nan 

изменета). 
/region (if appropriate)  as appearing in Annex V1 Part 6 to Book of Ru1es on import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin,list of 
third countries and veterinary health sertificates for import and transit of live animals, aquaculture and products of animal origin and official controls thereof 
and/or equivalent Annex 1110 Commission Decision 2007/777/ЕС (as last amended). 
Mecro на потекло: име u адреса на објектот што испраќа. 
/Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 
Bpoj на регистрација (железнички вагони ипи контејнер u камиони), број на net )aBuoH( unu име (брод). Треба да се дадат посе6ни информации so случај на 
растоварвње и повторно товарење. 
/Registration number (railway wagons  or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading 
and reloading. 
употреби го соодветниот  XC код: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04. 
/use the appropriate HS codes: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04. 
Идентификација на контејнерот/број на пломба: само  raMy каде што е применпиво. 
/Identification  of гontainer/Ѕеа1 number:  only  where applica bl e.  

Рамка 1.28: 	 'Видови': да се избере меfу видовите опишани  so дел 11.1.1. (А); 
/Box reference 1.28: 	'flpupoga на поката': изберете од следново: производи од месо, обработени желудници, мочни меури unu црева; 

'Кпаница': која  Buno кпаница unu 'oбјект aa манипулација со дивеч'; 
'Ладилник': кој било објект за скпадирање: 
/'Species':  select among species described in Part 111.1. (А); 
'Nature of commodity': choose among the following:  meat product, treated stomachs, bladders or intestines; 
'Abattoir': any abattoir or 'game-handling establishment'; 
'Cold store': any storage facllity. 

Дел 11 / Part 11: 
(') 	flpouasogu од месо како што e пропишано so Законот aa ветеринарно jaBHo здравпво односно еквивалентнага точка 7.1 од Анекс 1  08  Регулативата (Е3) Бр. 853/2004 и обработени 

желудници, мочни меури и црева кои биле подложени на обработка како што е пропишано  so Дел 6 Г од flpunor 6  08  flpasunHusoT за начинот u постапката aa увоз и транвит, листа на 
трети aeMju од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравпвениот сертификат или други документи што(а придружува пратката со живи животни, 

аквакултура u производи 08 животинско потекпо, како u начинот u попапката на вршење на npoeepKa u прегпед при увоз и транзит на пратка cc живи животни, аквакултура u производи 
од животинско потекло односно еквивалентниот Анекс 11 Дел 408 Одпуката 2007/777/Е3. 
/Meat  products as laid down in point 7.1 of Annex 1 to Regulation lEC) No 853/2004 and treated stomachs, bladders and intestines that have undergone one of the treatments laid down inAnnex V1 
Part 6 D to Book of Ru1es of import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countries and veterinary health sertificates for import and transit 
of live animals, aquaculture and products of animal origin and official controls thereof and/or equivalentAnnex 11 part 4to Decision 2007/777/ЕС. 

(') 	Да се звдржи соодветното. 
/Keep as appropriate. 

(') 	Co искпучок од точкв 4, може да се увезат npynosu, полугки situ полутки исечени на не повеќе  08  три дела H четвртинки што не содржат назначен ризичен материјал ocseH 'pBereu полб, 
вкпучувајќи дорзални гамглии. 
Kora ce e потребно отпранување на р'бетениот попб, Tpynosu unu парчиња од трупови од говеда што содржат р бетен столб се означуваат со сина mieuna на етикетата нааедени so 
националнато законодавство од областа на ветеринарно задравпво односно еквивапентната Perynarusa )E3) Bp. 1760/2000. 
Bc случај на увоз, бројот на говедски Tpynosu unu исечени парчиња од групови  08  кои e потребно да ce отстрани р'бетниот полб како u бројот на оние од кои не e потребно да се извади 
р'бетениот полб cc додаваат so документот од националнато законодавство од обпаста на ветеринарно задравпво односно од еквивапентниот цлен 2(1) на PerynanuBa (Е3) Бр. 736/2004. 
/By way of derogation from point 4, carcasses, half carcasses or half carcasses cut into no more than three wholesale cuts, and quarters containing no specified risk material other than the vertebral 
column, including dorsal root ganglia, maybe imported. 
When removal of the  vertebral column is not required, carcasses or wholesale cuts of carcasses of bovine animals contalning vertebral column, sha11 be identified by a blue stripe on the 1abe1 referred 
to in Nationallegislation governing veterinary area and/or equivalent Regulation IEC) No 7760/2000. 
The number of bovine  carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which removal of the vertebral column is required as we11 as the number where removal of the vertebral column is not required 
sha11 be added to the document referred to in Nationallegislation governing veterinary area and/or equivalent and/or Article 2(1) of Regulation )EC) No 136/2004 in case of imports. 
Ce применува само ia увоз на обработени црева. 
/Only applicable to imports of treated intestines. 
Co искпучок од точка 3, може да се yseaar i-pynosu, nonynKu unu nonynKu исечени на не повеќе од три flena u четвртинки што не содржат друг назначен ризичен материјал освен 'рбетен 
попб, вкпучувајќи дорѕални ганглии. 
Kora отстранувањето на р'бетниот столб не е rmonpefluo, Tpynosu unu парчиња 08 Tpyflosu 0g говеда што имаат р'бетен полб cc означуваат со JaCHO видлива сина лента на етикетата 



наведени во националнато законодавство од оопаста на ветеринарно задравство односно еквивалентната  eerynaTuBa Фа1 op. i iошL'Јии. 
80 случај на увоз, посебни имформации за бројот на говедски трупови или исечени парчиwа 0д трупови 0д кои е потребно да се отстрвни р'бетениот столб како и бројот на оние 0д кои не 
е потребно да се отстрани р'бетениот столб се додаваат во документот од национапнато законодавпво од обпаста на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Член 2(1) va 
реryлатива (ЕЗ) Бр. 136/2004. 
/By way 	of derogation from 	point 3, carcasses, 	half carcasses or half carcasses cut into 	no 	more than 	three wholesale cuts, and 	quarters 

containing  no specified risk material other than the vertebral column, including dorsal root ganglia, may be imported. 
When removal of the vertebral  column is not required, carcasses or wholesale cuts of carcasses of bovine animals containing vertebral column, sha11 be identified by a clearly visible blue stripe on the 
1abe1 referred to in Nationallegislation governing veterinary area and/or equivalent Regulation (EC) No 1760/2000. 
specific information  on the number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which removal of the vertebral column is required and from which removal of the vertebral column is not 
required sha11 be added to the document referred to in Nationallegislation governing veterinary area and/or equivalent Artfcle 2(1) of Regulation (EC) No 136/2004 in case of imports. 
bojana на потписот мора да бидат во боја различна од ouaa на штампаниот текст во сертификатот. Ипот важи и за печатот, освен ако не e втиснат или воден печат 
(The colour of the signature sha11 be different to that of the printing. The same rule applies to the stamp other than those embossed or watermarked. 

Официјален ветеринар / Offlcial veterinarian 

Име  (Co печатни букви) 	 Квалификација и зваwе 
/Name (in Capitalletters): 	 /Qualification  and title: 

Дата 	 Потпис 
/Date: 	 /signature: 

Печат 
/Stamp: 



меапп  'enincane 

Зајајца,  so yeas an  репубпико МокедониЈо 
Foreggs  (E),  fordispatch to the  Republic  ofMacedonia 

Зомја/Country 	 Ветаринарно Здравствеи Сертификат ѕа ревублика Македоиија 
/veterinary CertiRcate to Republic of Macedonia 
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1.1. Испраќач 
/Consignor  

Име 
/Name 

Artpeca 
/Address  

Ten 
/Tel. 

1.2. Референтен број на сертификатот  
/Certificate reference number 

1.3. Централен Надпежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надлежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address 

Поштенски број 
/Postal code 
Ten. 
/Tel. 

1.6. 

1.7. Земја на потекло  
/Country of origin 	 /ISO  

uCO код 
code 

1.8. Подрачје на потекпо 
/Region of origin 

Код 
/Code 

1.9. Земја на дестинација 
/Country of destination 

ИСО код 
/ISO code 

1.10. Подрачје на 
дестинација 	 /Code 
/Region of destination 

код 

1.11. Мепо на потекло  
/Place of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval  number 

Адреса 
/Address 

1.13. Мепо на натовар 
/Place of loading 

1.14. Дата на поаfање 
/Date of  departure 

1.15. Средпва за транспорт 
/Means of transport 
Авион 	Брод 	Железнички вагон 	❑ 
/Aeroplane 	~ 	/Ship 	~ 	/Railway wagon 

Средство за патен cootpakaj 	 Other 
/Road vehicle 	 П 	/Друго 	 ED 

Идентификација 
/ldentiFlcation 

Документ на кој се повикува 
/Documentary references 

1.16. Впезен ВИМ  ea ГП во PM 
/Entry RIP in RM 

1.17. Бр. на ЦИТЕС 
/  No(s) of CITES 

1.18. Опис на стоката 
/Description of commodity 

1.19. код на поката  (XC код) 
/Commodity code (FiS code) 0407 

1.20. количепво 
/Quanity 

1.21. Температура на проивводот 	 Собна 	❑ 	Разпадено 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 	/Chilled 	/Frozen 
1.22.  Epa) на пакувања 
/Number of packages  

1.24. Вид на пакување 
/Type of packaging 

1.23. Идентификација на контејнеро/Број на ппомба 
/ldentification of  container/Seal number 
1.25. Пратките се наменети за: 	Иарана  ca nyfe/Human consumption 	❑ 

/Commodities ce rtified for: 

1.26. 1.273а  yeas unu ones  во  PM 	 ~ 
/For import  or admission into RM 

.28. Идентификација на поките 
/ldentification of the commodities 

Видови (Научно име) 	 Одобрен број на објектот 	 Број на пакувањв 	Hero тежина 
/Species (Scientific  name) 	 /Approval number of the establishment 	/Number of packages 	/Net weight 

Погон за производство 	Ладилник 
/Manufacturing plant 	/Cold store 



земја 
/Country 

lајуа 
/(Е)  eggs 

R 	 Податоуи аа адравпвената сопојба 
/Health lnformation  

11.а. Референтен број на сертификатот /Ce rtificate 
reference number 

11.b. 

11.1 

11.2 

1 ':  
~ т 

11.2.1. 

~ i+ 

= У 11.2.2. ~ а 

11.2.3. 

11.2.4. 

Злбвлешки 
/Notes 
Ди1 
IPartI: 

Animal health attestatlon 
/Потврда aa здравпвеиа сопоЈба на животиитс 

1ас, допупотпишаниот официј ален ветринар, потврдувам дека јајцата опфатени to otoj сертификат потекнуваат од објекr кој на денот на издавање на овој 
сертификат бил слободен од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Законот за ветеринарно јавно здрав ство (Службен весник на 
Република Македонија Бр. 114/2007) и Законот за ветеримарно здравство (Спужбен вегник на Репубпика Македонија Бр.113/2007) односно еквивапентната 
Регулатива (ЕК) Бр. 798/2008. 
/1, the undersigned  official veterinarian, hereby certify that eggs described in this certificate come from an establishment which at the date of issue of this certiflcate is free 
from highly pathogenic avian influenza as defned in Law on veterinary public health (Offcial journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and Law on veterinary health 
(Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 798/2008. 
Потврда аа вдравпвенатв исправиоп 
‚PublIc health attestatlon 
1аг, долу потпишаниот официј ален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби на Закон за ветеринарно  jaBHo  здравство односно 
еквивалентните Регулативи (ЕК) Бр. 178/2002, (ЕК) Бр. 852/204, (ЕК) Bp. 853/2004 и(ЕК) Бр. 2160/2003 и со ова потврдувам дека јајцата опфатени со CBOJ сертификат 
се добиени BO согласност CO тие услови, и дека: 
/1, the undersigned official veterinarian,  declare that 1 am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health and/or equivalent Regulations (EC) Nos 
178/2002, 852/2004, 853/2004 and 2160/2003 and hereby certify that the eggs described in this certificate have been obtained in accordance with those requirements, and 
in  particular that:  
потекнуваат од објект(и)  eoj/u имплементираат nporpaua васнована на HACCP npuHqunuTe BC согласност со Законот за ветеринарно jaBHo здравпво односно 
еквивапентната Регулатива (ЕК) Бр. 852/2004; 
/they  come from (an) establishmentsls) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent 
Regulation (EC) No 852/2004;  
чувани се, скпадирвни, транспортирани  u испорачани BC согласноп со релевантните услови од Законот ua ветеринарно јавно здравпво односно еквивалентната 
Облап Х, Поглавје 1 од Анекс 111 на Реryлативата (ЕК) Бр.853/2004; 
/they have been kept, stored, transported  and delivered in accordance with the relevant conditions laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Section 
X, Chapter 1 of Annex 111 to Regulation (60) No 853/2004; 

гарвнциите кои ги опфаќаат живите животни и нивните продукти обезбедени  npecy планот aa контропа на резидуи BC согласност со Законот xa ветеринарно јавно 
здравпво односно еквивалентната Директивата 96/23/ЕК, посебно со Чпен 29 од истата, ce испопнети; 
/the guarantees covering live animals  and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent 
Directive 96/23/ЕС, and in particular Article 29 thereof, are fu1Fl11ed; 
ги исполнуваат условите на Законот ва ветеринармојавно здравство 2003 односно еквивапентниот Член 10)6) од Реryлативата IELI) fip. 21 б0/, посебно: 
/they fulfil the requirements in Law on veterinary public health and/or equivalent Article 10(6) of Regulation (60) No 2160/2003, In particular: 
(i) јајца нема да се увезуваат одјата на кокошки несипки каде бипа откриена  Salmonella ssp. како резултат на епидемиолошко испитуввње на nojaBa болепи 

што се пренесуваат CO храна unu доколку не ce обезбедени соодветни гаранции освен акојајцата не се означени како B класа; 
/eggs sha11 not be imported from flocks of laying hens in which  Salmonella ssp. has been detected a result of the epidemiological investigation of a food-borne 
outbreak or if no equivalent guarantees have been provided unless the eggs are marked as class B eggs; 

(ii) јајца исто така нема да се увезуваат од jara на кокошки несилки со непознат здравпвен патус aa cou nocrou сомневање дека се инфицирани или од jaTa 
инфицирани co Salmonella Enteritidis u/unu Salmonella Typhimurium. за кои целното намалување е попавено BC законодавството на Заедницата и кај кои 
следењето како што е предвидено  BC yCnoBune  од Анексот на Регулативата (ЕК) bp.  1168/2006 односно еквивалентниот Закон за ветеринарно  jaBHo  
здравство не е применето, use докопку не cc обезбедени соодветни гаранции, освен акојајцата cc обележани tato 8 кпаса 
/eggs sha11  also not be imported from flocks of laying hens with unknown health status, that are suspected of being infected or from flocks infected by Salmonella 
Enteritidis and/or Salomnella Typhimurium for which a target for reduction has been set in Community legislation and on which monitoring equivalent to the 
monitoring laid down in the provisions in the Annex to Regulation (EC) No 1168/2006 and/or equivalent Law on veterinary public health is not applied, or if no 
equivalent guarantees have been provided unless the eggs are marked as class B eggs. 

Рамка 1.8: Наведете го кодот на зоната  use uuero на оддепот на потекпо, доколку е потребно, a ако што е утврдено со кодот BC колона 2, Дел 1 од Анекс 1 од 
Регулативата (EKI flp 798/2008. 
/Box 1.8: 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 Ito Regulation (BC) No 
798/2008. 
Рамка 1.11: Име, адреса и одобрен број на објектот кој  ucnpaka 
/Box 1.11: Name, address and approval number of establishment of dispatch 
Рамка 1.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на жепезничките вагони u камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. to 
случај на превоз BC контејнери usu куrии, вкупниот flpoj на истите u нивните perucrpaqucKu броеви C каде што има сериски flpoj на пломбата треба да се наведе 
BO paMeara 123 
/Box 1.15: lndicate 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 1.23. 
Рамка 1.18: да  cc наведе кпасата на јајцата според Законот за ветеринарнојавно здравпво односно еквивалентниот Член 3 од PerynaTuBana (EK) tp. 1028/2006. 
/Box 1.18: indicate the class of eggs according to Law on veterinary public health and/or equivalent Article 3 of Regulation (BC) No 1028/2006. 

Официјаqен ветеринар 
/Official veterinarian: 
Име (со печатни букви): 
/Name (in capitals): 

Квалификации  u nuryna; 
/Qualification and title: 

Аатум: 	 Потпис: 
/Date: 	 /Signature: 

Печат: 
/Stamp: 



ВЕТЕРИНАРЧО САНИТАРЕЧ СЕРТИФИКАТ 
HEALTH CERTIFICATE 

За проиэеоди одјојца(ПЈ), за испраќање  60  ипи транзит uua Република Мокедонија 
For egg products (EP), fordispatch to or for transit through the Republic ofMacedonia 

Зем afCount гу 	 Ветеринарно Зрраесгвен Сартификат за Република Македонија 
IVeterinary Certificate  to  Republic  of Macedonia 
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1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address  

Ten.  
/Tel.  

1.2. Р 	ентен 6 ефер 	рој на сертификатот  
/Certificate reference number 

L2.a  

1.3.  LteHupaneH  Надлежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локвпен Надпежен Орган 
/Loca1 Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 
/Name 

Адреса 
/Address  

Поштенски број 
/Postal  code  
Ten.  
/Tel.  

1.6. 

1.7. Земја на потекпо 
/Country of origin 	 /ISO  

ИСО код 
code 

1.8. Подрачје на потекло 
/Region of origin 

код 
/Code 

1.9. Земја на депинација 
/Country of destination 

ИСО код 
/ISO code  

1.10. Подрачје на 
дестинација  
/Region of destination 

/Code  
Код 

1.11. Место на потекло  
/Р1аге of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /qpproval number 

Арреса 
/Аддгеѕѕ 

1.13. Мепо на натовар 
/Place  of loading 

1.14. Дата на поаѓање 
/Date of depa rture 

1.15. Средства за транспорт 
/Means  of  transport  
Авион 	Брод 	Железнички вагон 	❑ 
/Aeroplane 	~ 	/Ship 	Il 	/Railway wagon 

Средпво  ua  патен сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 ~ 	/Друго 	 ~ 

Идентификација 
/ldentification 

Документ на кој се повикува 
/Documentary references 

1.16. Влезен ВИМ на ГП во  PM  
/Entry  RIP  in RM 

I.17. Бр. на ЦИТЕС 
/  No(s) of CITES  

1.18.  Onuc  на поката 
/Description of commodity 

1.19. Код на стоката  (XC  код) 
~ /Commodity  code (HS code)  

I.20. Количество 
/Quanity  
1.22.  bpoJ  на пакувањв 
/Number of packages  
24.  Bug  на пакување 

/Type  of packaqin .  

.21.  TeMnepatypa ca  производот 	 Собна 	❑ 	Разпадено 	❑ 	CMpuHano  ❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 	/Chilled 	/Frozen 
1 23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба 
/ldenti fication of  container/Sea)  number  

❑ 1.25.Праткитесенаменетиза: 	Иарананалуѓе/Humanconsumption 
/Commodities certi fied for: 

1.26. 1.273а увоз или впез во РМ 
/For import  or  admisslon into RM 

I I 

1.28. Идентификација на стоките. 
/ldentiFlcation ofthe commodities. 

Видови (Научно име) 	Природа на стоката 	 Одобрен броЈ на обЈектот 	 bpoj  на пакувања 	Нето тежина 
/Species (Scientific 	/Nature of commodity 	 /Approval number of the esta bl ishment 	/Number of packages 	/Net weight 

name)  
Погонза преработка 	Ладилник 
/Manufacturing plant 	 /Cold  store 



ЗемЈа/Country 
Проиаводи одЈајца 

i(EP) egg  products  

11.b. 
11. 	 Податоqи ва здравственал сопојба 

/Health  information  
ll.a.  Certificate reference number 
/Референтен бројнасертификатот 

(') 11.1.1 или/ 
either 

(') 11.1.1 ипи/ 
ог 

Animal  health attestation 
Потврда эа адравјето иа живоrиитв 
јас„ долупотпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдува декв производите од јајца опишани  to ceo]  сертификат  cc  произведени од јајца кои потекнуваат 

од објект кој на денот на попопнување на  080]  сертификат е слободен од високо патогениот птичји грип како што е опитано  80  Законот за ветеринарно 

здравство(Службен весник на Репубпика Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентната Ре гулативв  (EC)  No 798/2008 и 

/ 1, the undersigned official veterinarian, hereby  certify that  the  egg products  described in this ce rti ficate were  produced  from eggs coming from  an  establ ishment which  at  

the date of issue of the ce rt ificate is free from highly pathogenic avian influenza  as  defined in Law  on  veterina ry  health (Official  journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 

113/2007)  and/or  equivalent Regulation  (EC)  No 798/2008  and  

[80  радиус од 10  ma  кое вкпучува  H  територи]а на соседната земја, нема  nojaBa  на високо патогениот  eupyc  на причји  rpun unu  Fбукаселска болест  најмалку  80  

nepouR  од изминатите 30 дена. ] 
/[within  a  10 km radius of which, including, where appropriate, the territo ry  of  a  neighboring country, there has been  no  outbreak of highly pathogenic avian influenza  or  

Newcastle disease for at  least  the previous 30  days,]  

[npousBoRuTe  од јајца  cc  обработени: 
/[the  egg products  were  processed:  

(') или/ 	[течните белки  cc  обрвботени: ] 
either 	/[liquideggwhitewastreated:] 

(') или/ 
	

[на 55,6°С за 870  ceKyi-etu]  
either 	/[with 55,6°С for 870  seconds.]  

(') ипи/ 
	

[Ha  56,7°С  sa 232  секунди 
or 
	

/[with 56,7°С for 232  seconds.]  

(')  unH/ 	[70% осолена жолчка е третирвна на  62,2  за 138 секунди] 
ог 	 /[  10%  salted yolk was treated with 62,2 for 138  seconds.]  

()  или/ 
	

]cysana  белка е третирана: ] 
ог 
	

/[dried egg white was treated: 

(') или/ 
	

]Ha  67°С за 20  vaca.]  
Either 	/[with 67°С for 20 hours.] 

(') или/ 
	

[Ha  54,4°С за 513 часа. 
or 
	

/[with 54,4°С for 513 hours.] 

Полрда эа адравпвенал исоравноп 
/Public  Health attestation 

11.2. 

Ја4 допупотпиинниот официјапен доктор  no  ветеринарна медицина изјавувам дека сум звпознаен со релевантните одредби на Законот  sa  ветеринарнојавно 

здравство (Спужбен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Ре гулативи  (BK)  Бр. 178/2002,  (BK) Rp. 852/204  и(ЕК) Бр. 853/2004 и со 
ова потврдувам дека производите одјајца опфатени со  080]  сертификат  cc  добиени  80  согпасноп со  rue ycnoeu, u  дека: 
/1, the undersigned official veterinarian/official inspector  declare  that 1  am  aware of the relevant provisions of Law  on  veterinary pu bl ic  health(Official journal  of Republ ic of 
Macedonia No. 114/2007)  and/or  equivalent Regulations  (BC)  No 178/2002,  (BC)  No 852/2004  and (BC)  No 853/2004  and  hereby certify that the egg  products  described in 
this  certificate  has been obtained in  accordance  with those requirements,  and  in particular that: 

11.2.1. 	потекнуваат од објекr(и) кој/и имплементираат  nporpaMa  заснована на  HACCP  принципите  80  согласност  со Законот  ua  ветеринарно  jaBHo  здравпво односно 
еквивалентната  Perynaruea (BK) bp.  852/2004; 
/they  come  from  (an) establishments(s)  implementing  a  programme based  on  the  HACCP  principles in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent 
Regulation  (BC)  No 852/2004; 

11.2.2. 	npousBeReHu cc  од сировина кој одговара на барањата од Правипникот  aa  посебните бврања  aa xpaHara oR  животинско потекпо (Службен весник на Репубпика 
Македонија  bp.  115/2008) односно еквивалентниот Дел  X, flornaBje  11(11) од Анекс 111  Ht  Регулативата (ЕК) Бр. 853/2004; 
/they have been produced from raw material which meets the requirements of Book of Ru1es  on  specific hygiene requirements for food of animal origin (Official  journal  of 
Republ ic of Macedonia No.115/2008)  and/or  equivalent Section  X,  Chapter 11 (11) of  Annex  111  to  Regulation  (EC)  No 853/2004; 

11.2.3. 	произведени  cc 80  согласност со хигиенските  ycnoeu  поставени  80  Законот за ветеринарнојавно  sRpaBcreo  односно еквивалентниот Дел  X, rlornaeje  11(111) од Анекс 
111 на  Perynarueana (EK( bp.  853/2004; 
/they have been  manufactured  in compliance with the hygiene requirements laid down in Law  on  veterinary publ ic health  and/or  equivalent Section  X,  Chapter 11 (111) of 
Annex  111 to Regulation  (BC)  No 853/2004; 

11.2.4. 	ги задовопуваат аналитичките спецификации  OR  Правилникот  sa  посебните барања за безбедност на  xpaHa no  однос на микробиопошки  cupurepuyMu  (Службен 
весник на Репубпикв Македонија Бр. 78/2008) односно еквивапентниот Дел Х, Поглавје  II (IV)  од Анекс 111 на  PerynaTueaTa (EK) Bp.  853/2004  u  релевантните 
критериуми од  Perynarueana (EKI  Бр. 2073/2005  aa  микробиолошките пандарди за храна 
/they satisfy the analytical specifications in Book of Ru1es  on  micrbiological criteria for food (Official  journal  of Repu bl ic of Macedonia No. 78/2008)  and/or  equivalent 
Section X,  Chapter  II (IV)  of  Annex Ill to  Regulation  (EC)  No 853/2004  and  the relevant criteria in Regulation  t (EC)  No 2073/2005  on  microbiological criteria for foodstuffs; 

11.2.5. 	означено  C  со идентификациона ознака во спгласност со Правипникот  aa  посебните барања за храната од животинско потекпо односно еквивалентниот Деп 1  OR  
Анекс 11 и Дел Х, Поглавје  II (ff1  од Анекс 111 на  Perynarueana (BK)  Бр. 853/2004; 
/they have  been  marked with  an  identification mark in  accordance  with Book of Ru1es  on  specific hygiene requirements for food of animal origin  and/or  equivalent Section 1 of 
Annex  11  and Section X,  Chapter 11  Cu)  of  Annex  111 to Regulation  (BC)  No 853/2004; 

11.2.6. 	гаранциите кои  cc  однесуваат на живите животни и нивните проивводи обезбедени  OR  страна на плановите  sa  контропа  va  резидуи кои се во согласност со Закон 
за ветеринарно  jaBHo  здрввство  0RHOCHO  еквивапентната Директива  96/23/BK  и посе8но со Членот  29, cc  исполнети. 
/the guarantees covering live animals  and products  thereof provided by the residue  plans  submi tted in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health  and/or  equivalent 
Directive and/or  equivalent  96/23/BC, and  in  particular  Article 29thereof  are  fu1fi11ed. 

Забепешки 
/Note 
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ди 1: 
/Part 1: 

- 	Рамкв 1.8: Наведете го кодот ма зоната или името на одделот на потекпо, доколку е потребно,  a  ако што е угврдено го кодот во колона 2, Деп 1 од Амекс 1 од Ре гулативата (ЕК) Вр 
798/2008. 

/Box  1.8: Provide the  code  for the zone  or  the  name  of the compa rtment of origin, if necessa ry,  as  def пед  under code  in  column  2, Part 1 of  Annex  1 to Regulation  (EC)  No 798/2008. 

 

Рамка 1.11: Име, адреса  a  одобрен број на објектот кој испраќа. 
/Box  1.11: Name,  address and  approval number of esta bl ishment of dispatch. 

Рамка 1.15: Наведете го регипрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, ими њата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови.  80 случај на превоз 
во контејнери или кутии, вкупниот борј на истите и нивните реги страциски бореви и каде што има сериски број на пломбата треба да се наведе во рамката 1.23. 
/Box  1.15:1ndicate 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 1.23. 

Рамка 1.19: Употребувајте  ro  соодветниот НЅ код:04.08 или 21.06.10. 
/Box  1.19:  use  the appropriate  HS code: 04.08 or  21.06.10. 

Рамка 1.28: природа на пратката: означи  ro  процентот  aa  годржина  ua  јајца. 
/Box  128: nature of commodity: specify the Egg content percentage. 

Ди 11: 
/Part 11: 

(1) Задржете  ro no  потреба. 
/Keep as  appropriate 

Официјален  uenepuaap  
/Offcial veterinarian: 

Име  (Co  печатни букви): 
	 Квапификации  a  титула: 

/Name (in capitals): 
	 /Qualifcation  and  title: 

Датум: 	 Потпис: 
/Date: 	 /Signature: 

Печат: 
/Stamp: 





9.3 

ВЕiЕРИНАРНО 3ДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ 
HEALTH CERTIFICATE 

За произеоди  08  рибо наменети за исrрана на пуѓе,  30 увоз ео Репубпика Македонија 
ForBshery products intended forhuman consumption, for dispatch  to  the Repu6 ic ofMacedonia 

Зем а/Count гУ Ветвринарио Здравпван Сертификатаа Република МакедониЈа 
Neterinary Certaficate to Republic of Macedonia 
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1.1. Испраќач 
/Consignor 

Име 
/Name 

Адрега 
/Address  

Ten. 
/Tel. 

1.2. Референтен број на сертификатот 
/Certifiгate  reference number 

1.2а 

1.3. Централен Надпежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4. Локален Надлежен Орган 
/Local Competent Authority 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 
/Name 

АДреса 
/Address 

Поштенски број 
/Postal  code 
Тел. 

1.6. 

1.7. Земја на потекло 
/Country of origin  

ИСО код 
/150 code 

1.8. Подрачје на потекпо 
/Region of origin  

Код 
/Code 

1.9. Земја на дестинација 
/Country of destination 

ИСО кор 
/ISO code 

1.10. 

1.11. Мепо на потекло  
/Р1асе of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 
/Name 	 /Approval number 

Адреса 
/Аддгеѕѕ 

1.13.  Mecca aa натовар 
/Place of loading 

1.14. Дата на поаѓање 
/Date of depa rture 

1.15. Средпва за транспорт 
/Means of transport 
Авион 	 Брод 	Железнички вагон 
/Aeroplane 	~ 	/Ship 	јј 	/Railwaywagon 

Средпво за  nareH сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 ~ 	/Друго 

Идентификација 
/ldentification 
Документ на кој  ce повикува 
/Documentary references 

❑ 

ЕЈ 

1.16. Впезен ВИМ на ГП во  PM 
/Fntry BIP in RM 

1.17. 

_ 
1.18. Опис на поката 
/Description of commodity 

1.19. Код на поката  (XC код) 
/Commodlty code (HS code) 

1.20. Количество 
/Quanity 

1.21. Температура на производот 	 Собна 	❑ 

/Temperature of the product 	 /Ambient 
Разладено 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Chilled 	 /Frozen 
1.22.  bpoJ на пакувањв 
/Number of packeges 

1.23. Идентификација на контејнеро/Број на ппомба 
/ldentification of  container/Seal number 

1.24. Вид на пакување 
/Type of packaging 

1.25. Пратките се наменети  aa 	Иарана на луѓе 	❑ 

/Commodities certifed for 	/Human consumption 

1.26. 1.27.3а увоз  unu влез BO PM 	~ 
/For import  or admission into RM 

128.Идентификација настоките 
/ldentif гation of the commodities 

Видови (Научно име) 	Природа на поката 	Тип на обработка 
/Species (Scientific name) 	/Nature of commodity 	/Treatmenttype 

Одобрен број на објектот 	 Bpoj на пакувања 
/Approvalnumberoftheesta bliehment 	/Number of packages 

 Производпвен објект 
/Manufactu ring plant 

Heno тежина 
/Netweight 



r 
Проиаводи од риtи намеивп+ аа иаqгана на nyfe 

/ Fishery products lntended for human consumption  *  
Земја 
/Country  

11.b. Ba.  Референтен број на сертификат 
/Ce rt ificate reference number 

11. Здравпввна потврда 
/Heaith attestation 

Потврда ва адравпѕвнал исправноп 

[1,1, 	/Publ lchealthattestation 

1аç допупотпишаниот, официјапен ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релеввнтните одредби на 3аконот за ветеринарно јавно здравпво (Службен весник на Република 
Македонија Бр. 114/2007) односно еквиввпентните Регулативи  (EC)  No 178/2002,  (BC)  No 852/2004,  (BC)  No 853/2004 и(ЕС) No 854/2004 и потврдувам дека производи од риба 

опишани погоре  cc  проивведени во согпасноп  co rue ycnoBu,  поточно дека тие: 
1 1, the undersigned offlcial veterinarian,  declare  that 1 ат aware of the Law  on  veterina ry  publ ic health (Official  journal  of Republ ic of Macedonia No. 114/2007)  and/or  equivalent relevant 

provisions of Regulations  (BC)  No 178/2002,  (BC)  No 852/2004,  )tC(  No 853/2004  and (EC)  No 854/2004  and  ce rt ify that the fishe ry products  described above were  produced  in  accordance  

with those, in pa rt icular that they: 
- 	потекнуваат од објект(и)  co  имплементирана програма заснована на НАССР принципи  so  согласноп со Законот за ветеринарно јавно здравпво односно еквивалентната 

Реryлатива  (EC)  No 85212004, 
/come  from  (an) establishment(s)  implementing  a  program  based on  the  HACCP  principles in  accordance  with Regulation  (EC)  No 852/2004  or  equivalent Law  on  veterina ry  publ ic 

health, 
- 	cc  уловени на  puBapcKu  брод иповарени и соодветно  cc  подготвени, прервботени, замрзнати  C pauMpaHanu ua  хигиенски начин  so  согласноп  Co  условите во Законот за 

ветеринарнојавно здравпво односно соодветниот Оддел V111, Поглавје 1 до 1V од Прилог 111 од Регулативата  (BC)  No 853/2004, 
/have been caught  and  handled  on  board vessels,  landed,  handled  and  were appropriate  prepared, processed,  frozen  and  thawed hygienically in compliance with the requirements 
laid down in Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent Section V111, Chapters 1 to 1V of  Annex  111 to regulation  (BC)  No 853/2004, 

- 	ги задовопуваат  artpascnseeuTe  пандарди  so  Закон  ua senepueapeo jaBuo  здравпво односно еквивалентниот Оддел V111,  flornasJe  V од  flpunor  111 од Регулатива  (BC)  No 
853/2004 и критериумите изнесени во Ре гулатива  (BC)  No 2073/2005  ua  микробилошките  spuTepuyMu ua  прехрамбени производи, 
/satisfy the health standards laid down in Law  on  veterina ry  publ ic health  and/or  equivalent  Sections  V111, Chapter V of  Annex  111 to Regulation  (BC)  No 853/2004  and  the criteria laid 
down in Regulation  (BC)  No 2073/2005  on  microbiological criteria for foodstuffs, 

- 	се пакувани, складирани и транспортирани  so  согласност со  ftpasunHuKoT aa  посебните бврања  aa xpaHara  од животинско потекпо (Спужбен весник на  PenyBnuea  Македонија 
Бр. 115/2008), односно еквивалентниот Оддел V111,  flornaBje  V1  u  V111 од Припог 111 од  PerynaTusa (ES)  бр 853/2004, 
/have been packaged, stored  and transported  in compliance with Book of Ru1es  on  specific hygiene requirements for food of animal origin (Official  Journal  of Republ ic of Macedonia 
No.115/2008)  and/or  equivalent Section V111, chapters V1 and V111 of  Annex 11110  Regulation  (BC)  No 853/2004, 

- 	cc  маркирани и етикетирани  so  согласност Co SaKoHoT  за ветеринарно јавно здравпво (Службен весник на  PenyflnuKa  Македонија Бр.114/2007) односно еквивалентниот 
Оддеп 1 од Припог 11 од Реryпатива  (BC)  No 853/2004, 
/have been marked  and  1abeled in  accordance  with Law  on  veterina ry  publ ic health (Official  Journal  of Republ ic of Macedonia No. 114/2007)  and/or  equivalent Section 1 of  Annex  
I1  to  Regulation  (BC)  No 853/2004, 

- 	cc  запазени гарвнциите кои се однесуваат на живите риби како  u  производите од нив, кои  cc  предвидени  so  планот  ua  резируи  so  согласност со Законот за ветеринарно 
јавно здравпво односно еквивапентната Директива 96/23/ЕС, и поточно членот 29, 
/the guarantees covering live animals  and products  thereof, if from aquaculture origin, provided by the residue  plans  submitted in  accordance  with Law  on  veterinary pu bl ic health 
and/or  equivalent Directive  96/23/BC, and  in particular Article 29thereof,  are  fu1fi11ed 
u/and  

- 	ru имаат поминато, на задоволително ниво, контропите наведени so Законот ua ветеринарнојавно здравство (Службен весник на Репубпика Македонија Бр.114/2007) 

односно еквивапентниот Прилог 111 од  PerynaTusa (BC)  No 854/2004. 
/have  satisfactory undergone  the official controls laid down in Law  on  veterinary pu bl ic health (Official journal of Republ ic of Macedonia No. 114/2007)  and/or  equivalent  Annex  111 to 
Regulation  (BC)  No  854/2004.  

11.2. 	(') (ry (Полрда аа здравсгвена сопојба  aa  риба и ракови од аквакулryра 
ј(i)  (•)  (Animal  health attestation for fish  and  crustaceans of aquaculture origan 

11.2.1. (')(')  [ycnocu aa  видови привмrиви на  EnuaooTcKa  хематопоепка ивкроѕа  (EXH), Taypa  синдром и болепа Yellowhead 
/(')(') (Requirements for susceptl ble  species  to Eplzootic hematoposetic necrosis (EHN),  Taura syndrome and  Yellowhead disease: 

Jac,  долупотпишаниот официјапен инспектор,  Co osa  потврдувам дека  aeeaeynrypana u  нивните производи опишани  so  Дел 1 од  050)  сертификат: 
/1, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals  or products  thereof referred to in  Part  1 ofthis  certificate:  

(ѕ)[потекнуваат  08  држава/  repuropuja,  обпап  unu  дел  npornaceHa oa  слободна од (°)[ЕХН] (°) јтаига синдром] (') [болепа Yellowhead]  so  согласност со Глава V11 од 
Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел 08 соодветниот пропис од обпаста на serepuHapHoro здравпво oa услови aa аквакултура u нивни 

производи, како  u  за контрола на одредени болести кај аквакултура.  unu  соодветниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекпо,  u  
/(i(]originate  from  a  country/territory, zone  or  compartment  declared  free from (")[EHN]  (i)[raura  syndrome]  (°)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter V11 of Council 
Directive 2006/88/ЕС  or  the relevant  OlE  Standard by the competent authority ofthe country of origin,  and  
(i) соодветните болести задопжитепно cc npujasysaar на надпежниот орган u npujasuTe ua сомнеж на постоење на соодветната BonecT треба веднаш да cc 

испитаат од надлежниот  opraH,  
/where the relevant diseases  are  notifia ble to the competent authority  and  reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by 
the competent authority, 

(ii) внесот на вид0ви  npueMvuBu  на соодветните бопе сти, доаfаат од  oflnacru eou cc  прогпасени  aa слободни од  rue  бопепи, и 
/all  introduction of species suscepti ble to the relevant diseases  come  from  an area declared  free of the disease,  and  

(iii) видовитеприемчивинасоодветнитеболепи,несевакцинирнипротивтиебопести]; 
/species susceptible to the relevant diseases  are  not vaccinated against the relevant diseasesL  

11 2 2 	(')(•) успови да видовитв преносилли на Вирусна хеморагична смтиквмиЈа (ВХС), Иифеклвиа кемагоповтска хвкроаа  (uXH),  Иифактввна анемија кај лососот (ИСА), 
KoI herpes вирус  (KXB) ulenu  болеrn White spot намвнем аа дел  uses  комолекс  npornaceH sa  иwбодвн од болапи ипи  so uoj ce  сероввдува  nporpaua aa  надаор  uses  
ерадикауија аа соодвепил бопвп 
/(')(°) [Requarements for species suscepti ble to VIra1 haemorrhagsc septicaemia (VHs),  Infectious haematopoietic  necrosis (1HN),lnfectious  salmon  anemia (15А),  Koi  herpes virus 
IKHV) and  Wh1te  spot  disease intended for  a  Member state,  zone or  compartment  declared  disease free  or  subject to  a  survelllance  or  eradication  programme  for the relevant 
disease 

Jac,  допупотпишаниот официјапен инспектор, со  osa  потврдувам дека аквакултурата  u  нивните производи опишани  so  Дел 1 од овој сертификат: 
/1, the undersigned offcial inspector, hereby certify that the aquaculture animals  or  products thereof referred to in  Part  1 of this certificate: 

- 	(6) потекнуваат од држава/ територија, област  ипи деп прогласена  ua  слободна од (')[ВХС] (')[ИХН] (')[ИСА] (")[КХВ] (')[боле ста White spot]  so  согласност  со  rnasa  V11 од 
Директивата на Советот 2006/88/Е3 односно соодветниот дел од соодветниот пропис од  oflnacra на ветеринарното здравпво ua yCnosu ua аквакуптура u нивни 

производи, како  u ua  контрола на одредени бопепи кај аквакул тура  unu  релевантниот ОИЕ Стандард  08  прана на надлежниот  opraH  од државата на потекло,  u  
/(ѕ) originate from  a country/territory,  zone  or  compartment  declared  free from (")[VHS] (")[1HN]  (')]IsA]  (°)[KHV] (')[White spot disease] in  accordance  with Chapter V11 of Directive 
2006/88/ЕС  or  the relevant  OlE  Standard by the competent authority of the country of origin,  and  
(i) соодветните бопепи задолжително  Ce npujasyBaan ua  надлежниот  opraH u npujasune  ва сомнеж на попоење на соодветната болест треба веднаш да се 

испитаат од надлежниот  opraH,  
/where the relevant diseases  are  notifiable to the competent authorlty  and  reports of suspicion of  infection  of the relevant disease must be immediately investigated by 
the competent authority, 

(ii) внесот  ua  видови  flpueMvusu  на соодветните  tonecnu,  доаfаат од области  tou cc npornaceHu  за слободни од  rue  болепи, и 
/all introduction  of species suscepti ble  to  the relevant diseases  come  from  an area declared  free ofthe disease,  and  

(iii) видовите приемчиви на соодветните болепи, не  cc  вакцинирни  nporus  тие болепи] 
/species suscepti ble to the relevant diseases  are  not vaccinated against the relevant diseases] 

11.2.3. Услови за транспорт и оаначуѕаик 
/Transport  and  1abe11ng requlrements 
Jac,  допупотпишаниот официјапен ветеринар,  Co osa nonspAyBae  дека: 
/1, the undersigned offlcial inspector, hereby certi(y that: 

11.2.3.1. 	аквакултурата опишана погоре  e  павена под услови, вкпучувајќи го  u  квалитетот на водата, кои не го  aarpouysaaT  нивното зрравје; 
/the aquaculture animals referred to above  are placed under  conditions, including with  a  water quality, that  do  not alter their health status; 

11.2.3.2. 	транспортниот контејнер  unu  бродот пред уговарот  cc  исчистени  u  дезиЧфицирани  unu cc  употребуваат за  nps naT; C  
/the transport container  orwell  boat prior  to  loading is  clean and disinfected or  previously  unused: and  

11.2.3.3. 	npaTKara cc идентификува Co jacHo читлива етикега, закачена ма надворешноста на контејнерот, unu ако се транспортира со Bpoji. на бродската извозна 

декпарација, се внеqваат битните информации кои  cc  наведени  so  рамките  081.7801.11  одДел 1 од овој сертификат,  u следната  uujasa:  
/the consignment is identified by  a  1egible 1abe1  on  the exterior of the container,  or  when transported by we11 boat, in the  ship's  manifest, with the relevant informaiion 
referred to in boxes 1.7 to 1.11 of  Part  1 of this  certificate, and  the following statement: 
'('((PuBu] ('(iPauoeu]  наменети  aa  иаryана на nyfe' 
'(")[F1sh] (')[Crustaceans] Intended for human consumption' 



t 

~ Забиешки/Notes 

‚ Ди 1/Part 1: 
Рамка 1.8: Област на потекпо: За замрзнати и преработени бивапвни мекотели, назначи го местоrо на производпво. 
/Box reference 1.8: Region of origin: For frozen or processed bivalve mollusks, indicate the production area. 
Рамка 1.11: Место на потекпо: име  u адреса на испраќачот. 
/Box reference 1.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 
Рамка 1.15: Реги старски број (железнички вагони или контејнери u камиони), hpoJ на nen )aBuoH) ecu име (брод). Посебно треба да cc информира во случај на истовар unu претовар. 
/Box reference 1.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircrafi) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and 
reloading. 

Рамка 1.19: употреби го соодветниот  XC код:0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, О3о8, 05.11,15.04, 1516,1518, 1603, 1604,1605 ипи 2106. 
/Box reference 1.19: Use the appropriate HS codes: 0301, 0302, 0303, 0304 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106. 

Рамка 1.23: Идентификација на контејнер/број на пломба: докопку има сериски број на пломбата, истиот да cc наведе. 
/Box reference 1.23:1dentification of container/seal number: where there is a serial number of the seal it has to be indicated. 
Рамка 1.28: Вид на пока: наведи ако е од аквакуптурно потекпо или од дивина. 
Tun  напреработка:живи,разладени,замрзнати,преработени. 
Погон за производпво: вклучува бродови фабрики, бродови ладипници, скпадирање на падно, погони за преработка. 
/Box reference 1.28: Nature of commodity: specify if aquaculture or wild origin. 
Treatment type:live, chilled, frozen,  processed. 
Manufacturing plant:  includes factory vessel, freezer vessel, cold store, processing plant. 

Ди  IllPart  11: 

Делот 11.1. од  080)  сертификат не се однесува на земји со посебни јавно-здравпвени барања докопку е утврдено со соодветни договори или друга леги слатива на Република 
Македонија. 
/  Part  11.1. of this ce rt ificate  does  not  apply  to  countries  with special pu bl ic health ce rt ification requirements laid down in equivalence agreements or other Macedonian legislation. 

(') 	Депот 11.2. од овој сертификат не се однесува на: 
/  Part 11.2.  of this ce rt ificate  does  not  apply  to: 
(a)угинати ракови, што значи  paKoeu  кои не се во сопојба да преживеат како живо животно доколку се  epatu eo  средината од каде е уловен, 
/ non-viable crustaceans, which  means  crustaceans  no longer  able to survive  as  living animals if  returned  to the environment from which they were obtained, 
(b)угината и евисцерирана риба, пред  ucnopaKa,  
/ fish which  are  slaughtered  and  eviscerated before dispatch, 
Ic)  аквакултура и нивни производи, кои  cc rutacupaan  на  naaapon aa  иарана на nyfe без понатамошма прервботка, притоа да е обезбедено да  cc  спакувани  80  пакети  aa  
мапопродажба кои одговараат на условите за такви пакети во Регулативата (Е3) Бр.853/2004, 
/ aquaculture animals  and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages which 
comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No.853/2004, 
(dl ракови наменети за понатамошна npepahonKa eo ohjeKTu одобрени во согласност со член 4(2) од Дирекrивата 2006/88/ЕЗ, unu na центар за испорака, прочипителен ценrар или 
слични бианиси ton cc опремени со систем за прочистување на отпадните води кој ги инактивира соодветните патогени, unu каде отпадната вода подпожи на друг вид на третман со 
кој cc намапува ризикот од ширење на бопести 80 природните води на прифатливо ниво, 
/ crustaceans destined for processing esta blishments authorized in accordance with Article 4(2) of Directive 2006/88/ЕС, or for dispatch centers, puriFlcation centers or similar businesses which 
are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to 
the natural waters to an acceptable 1eve1, 
Ic) ракови наменети за понатамошна преработка пред иарана за nyfe без привремено скпадирвње ea местото на преработка, пакување H етикетирање aa raa намена 80 согласноп 
го Регулатива (Е3) бр. 853/2004. 
/ crustaceans which  are intended for funher processing before human consumption without temporary storage at the place of processing and packed and 1abeled for that purpose in 
accordance with Regulation IEC) No.853/2004. 

(') 	Деп 11. 2. 1 и 11. 2. 2. од сертификатот  cc однесуваат на видови на една или повеќе од следните flonecru наведени 80 насловите. Приемчиви видови се наведени 80 Анекс 1V од 
Директивата 2006/88/ЕЗ односно соодветмиот национален  aKT од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. 
/Parts 11. 2.1  and 11. 2. 2. of the certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the heading of the point concerned. The susceptible species are listed in 
Annex 1V to Directive 2006/88/BC. 

(°) 	Попопни соодветно. 

/Keep as appropriate. 
(l 	За пратки од видовите приемчиви на EXH, naypa синдром и/ ипи honecra Yellowhead, оваа unjaBa npeha да се чува со цеп да се дозвопи увоз ua npaneana 80 било кој дел на Република 

Македонија. 
/ For consignments of species suscepti ble to EHN,  Taura syndrome and/or  Yellowhead disease this statement must be kept for the consignment to be authorized into  any part  of Republ ic of 
Macedonia. 

(~) 	За  ga  бидат дозвопени/ одобрени  aa  увоз  80  дел  unu  комппекс (точка  1.9.  и 1.10 од Дел 1 од сертификатот) слободни од ВХС, ИХН, ИСА,1IX6 ипи боле ста Whitespot или  CO  програма  na  
надзор или ерадикација за соодветната болеп воспопавена во согласно ст  соодветниот национапен пропис од обла ста на ветерината ипи еквивапентмиот чпен 44(1) или (2) од 
Директивата 2006/88/Е3, една од  oeue  две  uajaBu rpeha  да  cc  чува доколку пратката  cc  сопои од видови приемчиви на  honecnure  за кои  cc  однесуваат програмите. 
/  To  be authorized into  a  zone  or  compartment (boxes 1.9.  and  1.10. of  Part  1 of the  certificate) declared  free from  VHS, INN, ISA,  KHV  or  Whitespot disease  or  with  a  surveillance  or  eradication 
programme established in accordance with article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/BC, one of this statements must be kept if the consignment contains species susceptible to the diseases 
for which disease freedom or programme applies. 
Печатот и потписот мора да биде  80 hoja различна од бојата со која c испечатен образецот. 
/The  color of the stamp and signature must be different to that ofthe other paniculars in the certificate. 

Офиуијапеи ветвринаР 
/Off1c1a1 veterinarlan 

Име  (Co големи букви) 	 Професија u титула/Qualification and title: 
/Name (in capitals): 

Дата/Date: 	 flornudSignature: 

Печат/Stamp: 





Деп 7 4 

вЕТЕриндрно здрдвСтвiен сертитикдт 
Health Certlficate 

За мед и dpyzu пчепни произеоди наменети за искрана напуfето ва уеоз ео Репубпико МокедониЈа 
For honey  and  other apicu)(иге products intended for human consumption for dispatch  to  the  Republic  of Macedonia 

зем)afCountry 	 ветвринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија 
/Veterinary Certificate to Republic of Macedonia 

~
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1.1. Испраќач 
/Consignor  

Име 

/Name 

Адрега 

/Address  

Ten.  
/Те1. 

1.2. Референтен број на гертификатот  
/Certificate reference number 

1.3. Централен Надпежен Орган 
/Central Competent Authority 

1.4.Локален Надпежен Орган 

/Loca1 Competent Authoriry 

1.5. Примач 
/Consignee 

Име 

/Name 

Адреса 

/Address 

Поштенски број 
/Postal  code 

Ten.  
/Tel. 

1.6. 

1.7. Земја на потекпо 	ИСО код 
/Country of origin 	/1ЅО code 

1.8. Подрачје на потекпо 	Код 
/Region of origin 	 /Code 

1.9. Земја на дестинација 	ИСО код 
/Country of destination 	/ISO code 

1.11. Место на потекло  
/Place of origin 

Име 	 Бројнаодобрение 

/Name 	 /Approval  number 

Адреса 

/Address 

1.13. Мепо ма натовар 
/Place of loading 

1.14. Дата на поаfање 
/Date of  departure 

1.15. Средства oa npaHcnopr 
/Means of transport 
Авион 	Брод 	Жепезнички вагоЧ 	❑ 

/Aeroplane 	П 	/Ship 	~ 	/Railwaywagon 
Средство  sa патен сообраќај 	 Other 
/Road vehicle 	 П 	/Друго 	 П 
Идентификација  
/ldentification 
Документ на  to) cc повикува 
/Documentary references 

1.16.  BneseH ВИМ на ГП во PM 
/Entry RIP in RM 

1.18.  Onuc на поката 
/Description of commodity 

1.19. Код на стоката XC cog) 
/Commodity code (115 code) 

1.20. Копичепво 
/Quanity 

1.21. Температура на производот 	 Собна 	❑ 	PasnageHo 	❑ 	Смрзнато ❑ 

/Temperature of the ргодип 	 /Ambient 	/Chilled 	/Frozen 
1.22.  Bpoj на пакувања 
/Number of packages 

.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба 
/Identification of гontainer/Ѕеа1 number 

1.24.  Bug на пакување 
/Type of packaging 

1.25. Пратките се наменети за 	ucxpaHa на nyfe 	❑ 

/Commodities  certified for 	/Human consumption 

1.26. 1.27.За увоз или впез во  PM 	~ 
/For impo rt or admission into RM 

1.28. Идентификација на поките 
/ldentif cation of the commodities 

Видови (Научно име) 	Ten на обработка 	 Одобрен flpoj aa објектот 	 Број на пакувања 	Hero тежина 
/Species (Scientific  name) 	/Treatment type 	/Approval number of the establishment 	/Number of packeges 	/Net weight 

Објект за производство 
/Manufacturing plant 



ЗЕМЈА 
Country  

11. Потврра ѕа эдравствена исвравиоп/Heaith  attestation  

Јас, долупотпишаниот официјапен ветеринар, изјавувам дека сум запознаен за репеватните одредби од Законот  aa  ветеринарно  jaBHo  здравство (Службен весник на Република Македонија Вр. 
114/2007) односно еквивапентните Регулативи (Е3) Бр. 178/2002, (Е3) Вр. 852/2004 и(Е3) Бр. 853/2004 и потврдувам дека медот и пчепните производи опишани norope ce произведени во

п  согласно со тие услови, поточно дека  rue:  
/ 1, the undersigned official veterinarian,  declare  that 1 ат aware of the relevant provisions of Law  00  veterinary pu bl ic health  (Official Journal  of Republ ic of Macedonia No. 114/2007)  and/or  equivalent 
Regulations (EC( No 178/2002, (ECI No 852/2004 and (tC) No 853/2004 and certify that the honey and apiculture products described above were produced in accordance with those requirements, in 
particular that they: 

- 	потеroryваодобјект(и)соимппеменгиранапрограмвзаснованвнаНАССРпринц 	гл ипиrевосовсносгсо3аконотзаветеринарнојавноздравствоодносноеквивапентнатаРегупвтива(Ер6р.852/2004; 
fit comesfrom (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veteri пагу public health and/or equivalent Regulation (EQ No 852/2004; 

- со нив е ракувано на соодветен начин, подготвувани се, пакувни  u скп 	 ст адирани на хигиенски начин во согласно со условите изнесени so Правилникот sa санитарно хигиенските услови 
за производство на xpaHa (Службен весник на Репубпика Македонија Бр. 32/2006 u 35/2009) односно еквивапентниот Анекс 11 од Perynarutana (Е3) Вр.852/2004 
/have been handled  and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of the Book of Ru1es on sanitary hygiene conditions for food 
production(Official journal of Republic of Macedonia No.32/2006 and 35/2009) and/or equivalent for Annex 11 to Regulation (EC) No 852/2004 

u/and 

- запазени се гаранциите  nou ru noKpusaan живите животни како u производите од нив, кои се предвидени to ппанот aa pesupyu to согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство 
односно еквивапентната Директива 96/23/ЕЗ, u посебно чпенот 29. 
Ahe  guaranteescovering live animals and products thereof provided bythe residue plans submrtted in accordancewith Law on veteri пагу public health and/or equ ivalent Directive 96/23/BC, and in particular Article 
29 thereof, are fufFlled; 

иш Забаки 
/Notes 

ДФи1 
/Part 1: 

Рамка 1.11:  Memo на потекпо: име и адреса на објектот кој ги испраќа. 
/Box reference 1.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

Рамка 1.15: Регипарски број (железнички  taroeu unu контејнери u камиони), број на ner latuou( unu име (брод). Посебно треба да се информира to случај на иповар unu npenotap. 
/Box reference 1.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. 

Рамка 1.19: употреби го соодветниот  XC код:04.09, 04.10. 

/Box reference 1.19: Use the appropriate НЅ codes: 04.09, 04.10. 
Рамка 1.23: Идентификација на контејнер/број на момба: само каде што е возможмо. 
/Box reference 1.23:1dentification of container/seal number: only where applicable. 

Ди 1i 
(Part  11: 

Печатот  u потписот мора да биде to боја различна од бојата со која e испечатен образецот. 
/The  colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 

Официјапен инспектор 
/Offlcial inspector 

Име  (Co печатни букви) 	 Професија u nunyna 
/Name (in  capitals): 	 /Qualification and title: 

Дата 	 Потпиг 
/Date: 	 /Signature: 

Печат 
/Stamp: 

За мед и други пчелни производи наменети за иарана nyfero 
For honey  and  other apiculture годипѕ intended for human consumption 

'Ia. Референтен број на сертификат 11.b. 
/Certificate reference number 



Ветеринарн0 здравствен Сертификат за увоз на храна за животни 

1. Примач (име и целосна адреса): / Consignor (fu11  name and address): 

2. Испкаќач (име и целосна адреса): / Consignee (fu11 name  and address): 

вЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТЧФИКАТ 
за храна за животни наменета за увоз во 

република Македонија 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE 

for feedstuff intended for  import into the 

Republic 
of Macedonia 

3. Потекло на храна аа животни: / Origin of the feedstuff : 
3.1 Земја: / Country: 

3.2 ИСО-код: / 15О  Code: 

референтен број (1) 
ОРИГИНАЛ 
/ Reference number (1) 
ORIGINAL 

4. Надлежен орган / Competent Authority 

4.1 Служба која го издава сертификатот / 
Certifying department 

5. Депинација на храната за животни: / Destination of feedstuff: 

5.1 Име и адреса на депинацијата: / Name  and address of the destination: 

        

        

6. Средпво за транспорт и идентификација на пратката 
/ Means of transport and consignment identificatio&": 

6.1 камион, жел. вагон, брод или авион /(lorry, rail-wagon, ship or 

aircraft) 

 

6.4 Природа на пакуваме: / Nature of packing: 

 

 

6.5 Број на пакети: / Number of packages: 

  

 

6.6 Нето тежина: / Net weight: 

  

    

6.7 референтен број на произведена серија: / 
Lot/batch production reference number: 

 

6.2  Bpoj ua пломба (доколку е применливо): Number of seal (if 
applicable): 

  

        

6.3 Регипарски број(еви) на камион, број на вагон,  wee на брод или 
број на лет (_): / Registration number(s) of the 1orry, number of the 

wagon, name of the ship, flight number ('): 

     

        

        

7. Идентификација на храната за животни: / ldentification of the feedstuff: 

7.1 Име на поката: / Name of the product: 

7.2 Адреса и број ма одобрение или регипрарски број на производиот објект: / Address and veterinary number of the 
approved or registered producing esta blishment: 
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8. Уверение за здравствената состојба / Health attestation 

Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, потврдувам дека  rope опишаната храна за животни е: / 1, the undersigned 
official inspector, certify that the feedstuff described above: 
8.1 	произведена и складирана во објект, кој е одобрен и/или реги стриран, и е под надзор на надлежен орган; / was 

prepared and stored in an establishment approved and/or registered and supervised by the competent authority; 
8.2 храната за животни односно сировинските компоненти потекнуваат од земји односно региони, кои се слободени од 

заразните болести на релевантните животните од Кодот за здравствена заштита на копнени животни на Светската 
организација за здравствена заштита на животните (Terrestrial Animal Health Code of Wor1d organization for Animal health 
- OlE) / the feedingstuff or the raw material components originate from countries or regions which are free from contagious 
animal diseases from OlE Terrestrial Animal Health Code concearning animal species in question. 

8.3 	храна за животни односно сировинските компоненти не потекнуваат од дистрикти на антракс; / the feedingstuffs or the 
raw material components  do not originate from anthrax districts. 

8.4 	храна за животни не содржи: меснокоскено брашно, месно брашно, коскено брашно, крвно брашно, брашно од 
пердуви и брашно од живински конфискати, брашно од рогови и чапунки; и други аним ални протеини добиени до 
животни; како ни премикси, адитиви во храната за животни или смески кои содржат такви производи; / the feedingstuff 
does not contain: meat-bone meal, meat meal, bone meal, blood meal, feather meal and meal from poultry trimmed offa1, 
meal from horns and cloven hooves, rendered fats obtained from by-products of animal origin and from carcasses; and other 
animal proteins obtained from animals; nor premixes, additives in the feedstuff or compound feedstuff containing such 
products 
Исклучок од точка 8.4 се: /  By way of derogation, this does not apply to 

- 	рибино брашно за иосрана на другите животни, освен преживарите / fish  meal for feeding other animals, 
except for the ruminants; 

- 	мпеко и производи од млеко за иосрана на животните; / milk and dairy products for animal nutrition; 
8.5 	компоненти и сировинити од животинско потекло во храната за животни (млеко и производи од мпеко и рибино 

брашно) се прегледани од официјален ветеринар при што е утврдено дека се безбедни за иосрана на животните; / the 
components and the raw materials of animal origin are checked by the official veterinarion and are fit and safety for animal 
nutrition. 

8.6 	земени се мостри  no случаен избор од пратката пред и стата да биде испорачана и испитани се во одобрена 
лабораторија на земјата на потекпо  npu  што е потврдено дека храната за животни е микробиолошки исправна и 
одговара на следните стандарди: /  random sample from the consignment of feed was examined in an officially approved 
laboratory immediately prior to dispatch and found it microbiologically safety and is in compliance with following standards: 

1.Clostridium perfringens - одсутен во 1 gr / Clostridium perfringens - absent in 1 gr 
2.salmonella - одсутна во 50 gr / Salmonella - absent in 50 gr 

8.7 	храна за животни не содржи патогено токсични мувли, микотоксини, тешки и токсични мет али, радиоактивни 
субстанции и други непожелни субстанции во количества и концентрации над максимално дозволените согласно 
Правилниккот за начинот на вршење на ветеринарно санитерна контрола на добиточна храна односно 
еквивалентната Директивата 2002/32/ЕК за недозволени с убстанции во храната за животни Правипникот за листата на 
одобренЧ адитиви за храна за животни и за категориите и фукционалните групи на адитиви за храна за животни 
односно еквивалантната Реryлативата (ЕК) бр. 1831/2003 за додатоци кои се користат за иосрана на животните / the 
feedingstuff does not contain pathogenically toxic molds, mycotoxins, heavy and toxic metals, radioactive substances and 
other undesirable substances in quantities and concentrations over the maximum residue limits according to the Book of 
rules on veterinary cheks of the feed or equivalent Directive 2002/32/ЕС on undesirable substances in animal feed and Book of 
rules on list of approved additives for feed and category and functional groups of additives for feed or equivalent Regulation 
(EC) No. 1831/2003 on additives used in the animal feeding 

8.8 	храната за животни не  e третирана co јонизирачко зрачење/the feeding stuffs are not treated ionizing radiation 

8.9 	пратката е складирана во објекти кои се одобрени и под по стојан ветеринарно санитарен надзор на надлежниот 
орган на управа на земјата на потекло; / the consignment is stored in esta blishments approved and which are under 
constant veterinary-sanitary surveillance of the competent authority of the country of origin 

8.10 	превземени се сите мерки на претпазливо ст како би се избегнала реконтаминација со патогени агенси no 
преработката; /  all measures of precaution have been taken in order to avoid recontamination with pathogen agents afier 
the processing; 

8.11 	пратката  e во согласност со важечките прописи за штетни материи (пестициди, антибиотици, хормони, 
микотоксини, сулфонамиди и соли на тешки метали) во земјата на потекло; / the consignment  comply with the 
current rules in the country of origin/ п respect of the harmful substances (pesticides, antibiotics, hormones, mycotoxins, 
sulphonamides, heavy metal salts); 

8•12 	пратката е во согласност со важечките nponucu за радиоактивност во земјата на потекло; 
/ consigment  comply with the current rules in the country of origin in respect of the radioactivity; 

8.13 	спакувана е во нови пакувања u материјалот за пакување е за еднократна употреба, водоотпорен и во согласност 
со сите здравствени и хигиенски барања, има декларација која е во согласност со Законот за безбедност на храна 
и Законот за храна за животни односно еквивалантните  nponucu за храна sa животни и е означен ca, HE E ЗА 
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ИСХРАНА  HA ЛУЃЕ" покрај постоечката етикета. / it is packed in new packaging's and the the packaging materials are 

disposable, waterproof and is compliant with all sanitary and hygienic requirements, must be 1abeled in accordance with 

Law on food safety and Law on feed safety or equivalent Fee 1aw and must contain the following words "NOT FOR 

HUMAN CONSUMPTION" in addition to the existing 1abe1. 

Офиlуијален печат и потпис / Official stamp  and signature 

Изготвено во / Done at 	ден / on 	  

(место /  place) 	 (датум / date ) 

Печат (3)  / stamp 131  

(потпис на официјален инспектор) 131  /(signature of the official  inspector) 

(име, професија и титула, со печатни букви) / (name, qualifications and title, in capital letters) 

Забелешlки/Nots: 

(1) 
 

Издадено од страна на надпежниот орган / Issued by the competent authority. 

(z) За железнички вагони или камиони се пополнува регистарскиот број, за авион број на летот, за бродови име на бродот. во случај на транспорт во контејнери 

или сандаци (кугии), вкупниот број, нивната регипрација и број на печат, ако по стојат треба да бидат назначени под точката 6.3 / The registration number(s) of the 

rail-wagon or Iorry and name of the ship must be given as appropriate. 1f known, the flight number of the aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total 

number, their registration or sea) numbers, if present, must be indicated under point 6.3. 

(3) Потисот и печатот мораат да бидат различни од бојата на во која е отечатен образецот на ветеринарно здравпвениот сертификат. / The signature and the 

stamp must be in different colour to that of the printing. 
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