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Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став 

(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен 

весник на Република Македонија” бр.113/07 и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство, донесе 

 

 

Правилник  

за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји 

од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура 

и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потеклo(*) 

 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз 

и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи 

што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, 

како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10 и 27/11), во членот 104, по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 

„(3) По исклучок на став (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со свежо месо, вклучително и механички обезкостено месо и мелено месо од животни од 

родовите Proboscidea и Artiodactyla, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во 

Република Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А, кој е 

даден во прилог и е составен дел на овој правилник”. 

 

Член 2 

Во членот 110 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) По исклучок на став (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со свежо месо од диви зајаци, одредени диви копнени цицачи и одгледувани зајаци, кои 

потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, треба да е 

изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој правилник”. 

 

Член 3 

Во членот 113 по точката 3) се додава нова точка 4) која гласи: 

„4) По исклучок на точка 2) од овој став, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева, кои потекнуват од 

Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, треба да е изготвена согласно 

образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој правилник”. 

 

Член 4 

Во членот 115 по точката 3) се додава нова точка 4) која гласи: 

„4) По исклучок на точка 1) од овој став, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со подготовки од месо, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во 

Република Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој 

правилник”. 

                                                
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 144/2011/ЕУ од 17 февруари 2011 
година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 за листата на трети земји, територии или нивни делови 
одобрени за внес во Европската Унија на одредени живи животни и свежо месо како и ветеринарно-

здравствените сертификати потребни за истите (32011R0144); Одлука на Комисијата (ЕУ) бр. 131/2011/ЕУ од 25 
февруари 2011 година за изменување на Прилог II на Одлуката 2006/766/ЕК за вклучување на Фиџи во листата на 
трети земји одобрени за увоз на производи од риба за исхрана на луѓе во било која форма (32011D0131). 
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Член 5 

Членот 119 се менува и гласи: 

„Ветеринарно-здравствен сертификат за увоз 

(1) Пратките одобрени за увоз согласно член 118 ставовите (3), (4), (5) и (6) од овој правилник треба да 

бидат придружени со ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно образецот даден во 

Прилог VII Дел 8 од овој правилник. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со млеко и производи од млеко кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети 

за увоз во Република Македонија, треба да е изготвенa согласно образецот даден во Прилог XXIII 

Дел Б, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник”. 

 

Член 6 

Во членот 130 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) По исклучок на ставот (2) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат за 

пратките со колаген и сиров материјал за производство на колаген наменет за исхрана на луѓе, кои 

потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, треба да е 

изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој правилник”. 

 

Член 7 

Членот 140 се менува и гласи: 

„Издавање на ветеринарно-здравствен сертификат за увоз за црева 

(1) При увоз пратките со животински црева од трети земји треба да бидат пропратени со 

ветеринарно-здравствен сертификат изготвен согласно образецот даден во Прилог VII Дел 15.1 од 

овој правилник.  

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот сертификат 

за пратките со животински црева, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз 

во Република Македонија, треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од 

овој правилник”. 

 

Член 8 

Во членот 148 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 

„(5) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, првата страна од ветеринарно-здравствениот 

сертификат за пратките со месо, мелено месо и механички одвоено месо од живина, како и производи 

од живина, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за увоз во Република Македонија, 

треба да е изготвена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А од овој правилник”. 

 

Член 9 

(1) Во Прилогот VI Дел 1, точката „IVb”, се менува и гласи:  

„стада кои се официјално слободни од ензоотска бовина леукоза (ЕБЛ), за потребите за извоз во 

Република Македонија на живи животни, сертифицирани во согласност со образецот BOV-X и BOV-

X-EU”. 

(2) Во Прилогот VI Дел 4, Листата на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од 

родовите Proboscidea и Artiodactyla, се заменува со нова Листа, која е дадена во Прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

(3) Во Прилогот VI Дел 8Б, Листата на трети земји од кои се врши увоз на производи од риба за 

исхрана на луѓе во било која форма, се заменува со нова Листа, која е дадена во Прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 10 

(1) Во Прилогот VII Дел 1, обрасците на ветеринарно-здравствени сертификат „BOV-X” и „BOV-X-ЕU” се 

заменуваат со нови обрасци, кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој правилник. 

(2) Во Прилогот VII Дел 6, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат „MP-PR” се заменува со 

нов образец, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

(3) Во Прилогот VII Дел 8, во образецот на ветеринарно-здравствен сертификат „HTB”, англискиот 

наслов се менува и гласи: 
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„Health certificate for dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human 

consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex VI Part 7 column B of in of  Book 

of rules* and /or equivalent column B, Annex I to Regulation (EU) No. 605/2010 intended for importation 

in to the Republic of Macedonia”. 

(4) Во Прилогот VII Дел 8, во образецот на ветеринарно-здравствен сертификат „HTB”, во точката I.21, 

фуснотата (4), се брише. 

(5) Во Прилогот VII Дел 18, во образецот на ветеринарно-здравствен сертификат „POU”, во Дел II – 

Сертификација, насловот се менува и гласи: 

„Месо од живина/ Poultry meat”. 

 

Член 11 

Одредбите од член 10 став (1) и (2) на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јуни 2011 

година.  

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

 

Бр. 11-_________ 

____.2011 година 

 

ДИРЕКТОР, 

 

Дејан Рунтевски 
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Прилог VI 

Дел 4 

 

Листа на трети земји од кои се врши увоз на свежо месо од животни од родовите Proboscidea и Artiodactyla (*) 

 

Земја 
Код на 

територи-јата 
Опис на територијата 

Ветеринарен сертификат 
Посебни 

барања 

Краен датум 

(**) 

Почетен датум 

(***) 
Образец (и) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AL - Албанија AL-0 Цела држава -     

AR - Аргентина AR-0 Цела држава EQU     

AR-1 Провинциите: Буенос  Аирес, 

Катамарка, Кориентес (освен 

деловите Берон де Астрада, 

Капитал, Емпедрадо, Генерал Паз, 

Итати, Мбкуруја, Сан Косме и Сан 

Луис дел Палмар), Ентре Риос, Ла 

Риоја, Мендоза, Мисионес, дел од 

Неукуен (со исклучок на 

територијата од AR-4), дел од Рио 

Негро (со исклучок на 

територијата од AR-4), Сан Хуан, 

Сан Луис, Санта Фе, Тукуман, 

Кордоба, Ла Пампа, Сантиаго дел 

Естеро, Чако, Формоса, Џуџуи и 

Салта, со исклучок на тампон 

зоната од 25 km од границата со 

Боливија и Парагвај која се 

протега од Санта Каталина 

дистрик во провинцијата Џуџуи, 

до Лаиши дистрикт во 

провинцијата Формоса 

BOV А 1  18 март 2005 

 

 

 

 

RUF А 1  1 декември 

2007 

 

 

 

 

RUW A 1  1 август 2010 

AR-2 Чубут, Санта Круз и Тиера дел 

Фуего 

BOV, OVI, RUW, 

RUF 

   1 март 2002 

AR-3 Кориентес:  деловите од Берон де 

Астрада, Капитал, Емпедрадо, 

Генерал Паз, Итати, Мбукурија, Сан 

Косме и Сан Луис дел Пламар 

BOV, RUF А 1  1 декември 

2007 

AR-4 Дел од Рио Негро (освен: во 

Авеланда зона која се наоѓа 

северно од Провинцијалниот пат 7 

и источно од Провинцијалниот пат 

250, во Конеса зона кој се наоѓа 

источно од Провинцијалниот пат 

2, во Ел Цуи зона која се наоѓа 

северно од Провинцијалниот пат 7 

од крстосноцата со 

Провинцијалниот пат 66 до 

границата со дел од Авеланеда, и 

во Сан Антониа зона која се наоѓа 

источно од Провинцијалните 

патишта 250 и 2), дел од Неукуен 

(освен во Конфлуенца зона 

лоцирана источно од 

Провинцијалниот пат 17, и во 

Пичун Леуфу зона лоцирана 

источно од Провинцијалниот пат 

17 

BOV, OVI, RUW, 

RUF 

   1 август 2008 

AU - 

Австралија 

AU-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

 

    

BA - Босна и 

Херцеговина 

BA-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

BH - Бахреин BH-0 Цела држава -     

BR - Бразил BR-0 Цела држава EQU     

BR-1 Државата Минас  Гераис, 

Државата Еспирито Санто, 

Државата Гоиас, Државата Мато 

Гроссо, Државата Рио Гранде До 

Сул, Државата Мато Гроссо До Сул 

(освен за одредени зони под 

надзор во појас од 15 km од 

надворешните граници на 

општините  Порто Муртхино, 

Каракол, Бела Виста, Антонио Јоао, 

Понта Пора, Арал Мореира, 

Коронел Сапучаиа, Паранхос, Сете 

Куедас, Јапора,  и Мундо Ново и 

одредени зони под надзор кои се 

наоѓаат во општините Корумба и 

Ладарио) 

BOV A и H 1  1 декември 

2008 

BR-2 Државата Санта Kатарина BOV A и H 1  31 јануари 2008 

BR-3 Државите Парана и Сао Пауло BOV A и H 1  1 август 2008 

BW - Боцвана BW-0 Цела држава EQU, EQW     
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Земја 
Код на 

територи-јата 
Опис на територијата 

Ветеринарен сертификат 
Посебни 

барања 

Краен датум 

(**) 

Почетен датум 

(***) 
Образец (и) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BW-1 Зони под ветеринарна контрола за 

болести: 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 и 18 

BOV, OVI, RUF, 

RUW 

F 1  1 декември 

2007 

BW-2 Зони под ветеринарна контрола за 

болести: 10, 11, 13 и 14 

BOV, OVI, RUF, 

RUW 

F 1  7 март 2002 

BW-3  Зонa под ветеринарна контрола за 

болести: 12 

BOV, OVI, RUF, 

RUW 

F 1 20 октомври 

2008 

20 јануари 2009 

BW-4 Зонa под ветеринарна контрола за 

болести: 4а, освен засилената 

тампон зона под надзор од 10 км 

долж границата со Лигавка и Шап 

зоната на вакцинација и областите 

за контрола на дивите животни 

BOV F 1  18 февруари 

2011 

BY - 

Белорусија 

BY-0 Цела држава -     

BZ - Белизе BZ-0 Цела држава BOV, EQU     

CA - Канада CA-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, SUF, SUW, 

RUF, RUW 

G    

CH - 

Швајцарија 

CH-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

CL - Чиле CL-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF 

    

CN - Кина CN-0 Цела држава -     

CO - Колумбија CO-0 Цела држава EQU     

CR - Коста Рика CR-0 Цела држава BOV, EQU     

CU - Куба CU-0 Цела држава BOV, EQU     

DZ - Алжир DZ-0 Цела држава -     

ET - Етиопија ET-0 Цела држава -     

FK - 

Фолкландски 

Острови 

FK-0 Цела држава BOV, OVI, EQU     

GL - Гренланд GL-0 Цела држава BOV, OVI, EQU, 

RUF, RUW 

    

GT - Гватемала GT-0 Цела држава BOV, EQU     

HK - Хонг Конг HK-0 Цела држава -     

HN - Хондурас HN-0 Цела држава BOV, EQU     

HR - Хрватска HR-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

IL - Израел IL-0 Цела држава -     

IN - Индија IN-0 Цела држава -     

IS - Исланд IS-0 Цела држава BOV, OVI, EQU, 

RUF, RUW 

    

KE - Кенија KE-0 Цела држава -     

MA - Мароко MA-0 Цела држава EQU     

ME - Црна Гора ME-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

MG - 

Мадагаскар 

MG-0 Цела држава -     

MU - 

Маврициус 

MU-0 Цела држава -     

MX - Мексико MX-0 Цела држава BOV, EQU     

NA - Намибија NA-0 Цела држава EQU, EQW     

NA-1 Јужно од оградата што се протега 

од Палграве Поинт на запад до Гам 

на исток 

BOV, OVI, RUF, 

RUW 

F и Ј 1   

NC - Нова 

Каледонија 

NC-0 Цела држава BOV, RUF, RUW     

NI - Никарагва NI-0 Цела држава -     

NZ - Нов 

Зеланд 

NZ-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

PA - Панама PA-0 Цела држава BOV, EQU     

PY - Парагвај PY-0 Цела држава EQU     
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Земја 
Код на 

територи-јата 
Опис на територијата 

Ветеринарен сертификат 
Посебни 

барања 

Краен датум 

(**) 

Почетен датум 

(***) 
Образец (и) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PY-1 Цела држава, освен одредени 

зони под висок надзор во појас од 

15 km од надворешната граница 

BOV A 1  1 август 2008 

RS - Србија RS-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

RU - Русија RU-0 Цела држава -     

RU-1 Областите Мурманск, Јамоло-

Ненец автономната област 

RUF     

SV - Ел 

Салвадор 

SV-0 Цела држава -     

SZ - Свазиленд SZ-0 Цела држава EQU, EQW     

SZ-1 Област западно од оградата 

„црвена линија“, која се протега 

северно од реката Усуту до 

границата со Јужна Африканска 

Република западно од Нкалашане 

BOV, RUF, RUW F 1   

SZ-2 Области под ветеринарна 

контрола каде се врши надзор и 

вакцинација за Лигавка и шап како 

што е објавено во службен весник 

како Статутарен Инструмент под 

правно известување број 51од 

2001 

BOV, RUF, RUW F 1  4 август 2003 

TH - Тајланд TH-0 Цела држава -     

TN - Тунис TN-0 Цела држава -     

TR - Турција TR-0 Цела држава -     

TR-1 Провинциите Амасија, Анкара, 

Ајдин, Баликешир, , Бурса, 

Чанкири, Корум,  Денизли, Измир, 

Кастамону, Кутахија, Маниса, Усак, 

Јозгат и Кириккале 

EQU     

UA - Украина UA-0 Цела држава -     

US - САД US-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, SUF, SUW, 

RUF, RUW  

G    

UY - Уругвај UY-0 Цела држава EQU     

BOV A 1  1 ноември 2001 

OVI A 1   

ZA - Јужно 

Африканска 

Република  

ZA-0 Цела држава EQU, EQW     

ZA-1 Цела држава освен: 

- дел од контролната област за 

Лигавка и шап која се наоѓа во 

ветеринарните региони 

Мпумаланга и Северните 

провинции, во Ингвавума 

дистриктoт од ветеринарниот 

регион Натал  и во пограничната 

зона со Боцвана источно од 28о 

географска должина, и  

- Кампердоун дистриктот во 

провинцијата Ква Зулу Натал 

BOV, OVI, RUF, 

RUW 

F 1   

ZW - Зимбабве ZW-0 Цела држава -     

AT - Австрија AT-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

BE - Белгија BE-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

BG - Бугарија BG-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

DE - Германија DE-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

GR - Грција GR-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

DK - Данска DK-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

EE - Естонија EE-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

IT - Италија IT-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 
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Земја 
Код на 

територи-јата 
Опис на територијата 

Ветеринарен сертификат 
Посебни 

барања 

Краен датум 

(**) 

Почетен датум 

(***) 
Образец (и) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IE - Ирска IE-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

CY - Кипар CY-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

LV - Латвија LV-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

 

    

LT - Литванија LT-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

LU - 

Луксембург 

LU-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

MT - Малта MT-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

UK - 

Обединето 

Кралство 

UK-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

PL - Полска PL-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

PT - 

Португалија 

PT-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

RO - Романија RO-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

SV - Словачка SV-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

SI - Словенија SI-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

HU - Унгарија HU-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

FI - Финска FI-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

FR - Франција FR-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

NL - Холандија NL-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

CZ - Чешка CZ-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

ES - Шпанија ES-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

SE - Шведска SE-0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

Норвешка  Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

KV - Косово KV - 0 Цела држава BOV, OVI, POR, 

EQU, RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

 

(*) Не земајќи ги во предвид посебните барања од сертификатите утврдени со договори на Република Македонија со трети земји. 

(**) Месо од животни заклани на или пред датумот даден во колона 7 може да се увезе во Република Македонија во рок од 90 дена од тој датум. Пратките кои патуваат по море може да се 

увезат во Република Македонија доколку се сертифицирани пред датумот даден во колона 7 во рок од 40 дена од тој датум. (Забелешки: доколку нема датум во колона 7, се подразбира дека 

нема временска рестрикција). 

(***) Само месо од животни кои се заклани на или после датумот даден во колона 8 може да се увезат во Република Македонија. Доколку нема датум во колона 8, се подразбира дека нема 

временска рестрикција. 

-  = Не е пропишан сертификат и увозот на свежо месо е забранет (освен за тие видови, за кои е назначено во редот за цела држава) 

1 = Категорија на ограничување: Не е дозволен увоз на кланични отпадоци (освен дијафрагма и масетер од говеда) 
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Прилог VI  

Дел 8Б 

 

Листа на трети земји и нивни територии од кои се врши увоз на производи од риба1 за исхрана на луѓе (освен живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни 

мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе)  

 

ИСО код Држава Забелешки 

AE Обединети Арапски Емирати  

AG Антигва и Барбуда Само живи ракови 

AL Албанија  

AM Ерменија Само живи јастози кои не се фармски одгледувани, термички преработени јастози кои не се 

фармски одгледувани и замрзнати јастози кои не се фармски одгледувани 

AN Холандски Антили  

AR Аргентина  

AU Австралија  

BA Босна и Херцеговина  

BD Бангладеш  

BR Бразил  

BS Бахами  

BY Белорусија  

BZ Белизе  

CA Канада  

CH Швајцарија  

CI Брегот на Слоновата Коска  

CL Чиле  

CN Кина  

CO Колумбија  

CR Коста Рика  

CU Куба  

CV Зеленортски Острови  

DZ Алжир  

EC Еквадор  

EG Египет  

FJ Фиџи  

FK Фолкландски Острови  

GA Габон  

GD Гренада  

GH Гана  

GL Гренланд  

GM Гамбија  

GN Гвинеја Само риба што не е подготвувана или преработувана на друг начин, освен термички, 

евисцерирана, разладена или замрзната риба 

Намалена фрекфенција на физички прегледи согласно член 58, член 59 и Прилог V од овој 

правилник, нема да се применува 

GT Гватемала  

GY Гвајана  

HK Хонг конг  

HN Хондурас  

HR Хрватска  

ID Индонезија  

IN Индија  

IS Исланд  
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ИСО код Држава Забелешки 

IR Иран  

JM Јамајка  

JP Јапонија  

KE Кенија  

KR Јужна Кореа  

KZ Казахстан  

LK Шри ланка  

MA Мароко  

ME Црна Гора  

MG Мадагаскар  

MR Мавританија  

MU Маврициус  

MV Малдиви  

MX Мексико  

MY Малезија  

MZ Мозамбик  

NA Намибија  

NC Нова Каледонија  

NG Нигерија  

NI Никарагва  

NZ Нов Зеланд  

NO Норвешка  

OM Оман  

PA Панама  

PE Перу  

PF Француска Полинезија  

PG Папуа Нова Гвинеја  

PH Филипини  

PM Св. Пјер и Мигелан  

PK Пакистан  

RS Србија  

RU Русија  

SA Саудиска Арабија  

SC Сејшели  

SG Сингапур  

SN Сенегал  

SR Суринам  

SV Ел Салвадор  

TH Тајланд  

TN Тунис  

TR Турција  

TW Тајван  

TZ Танзанија  

UA Украина  

UG Уганда  
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ИСО код Држава Забелешки 

US САД  

UY Уругвај  

VE Венецуела  

VN Виетнам  

YE Јемен  

YT Мајот  

ZA Јужноафриканска Република  

ZW Зимбабве  

АТ Австрија  

BE Белгија  

BG Бугарија 
 

DE Германија 
 

GR Грција 
 

DK Данска 
 

EE Естонија 
 

IT Италија 
 

IE Ирска 
 

CY Кипар 
 

LV Латвија 
 

LT Литванија 
 

LU Луксембург 
 

MT Малта 
 

UK Обединето Кралство 
 

PL Полска 
 

PT Португалија 
 

RO Романија 
 

SV Словачка 
 

SI Словенија 
 

HU Унгарија 
 

FI Финска 
 

FR Франција 
 

NL Холандија 
 

CZ Чешка 
 

ES Шпанија 
 

SE Шведска 
 

KV Косово 
 

 
1 производи од риба се сите животни од морски или слатки води (со исклучок на живи бивалвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и живи морски гастроподи, како и сите цицачи,  

рептили и жаби) без оглед дали се диви или фармски одгледани и вклучително сите форми,  делови и производи од такви животни кои се користат за исхрана на луѓето 
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Прилог VII 

Дел 1 

BOV-X-EU 

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ HEALTH CERTIFICATE 

За домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрстени раси) по потекло од земјите членки на Европската Унија и наменети за приплод и/или 

производство по увозот во Република Македонија 

/ For domestic bovine animals (Including Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species and their cross-breeds) coming from Member States of the European Union and that are 

intended for breeding and/or production after importation in Republic of Macedonia 

 

ЗЕМЈА: 

/COUNTRY: 

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија 

/Veterinary certificate to Republic of Macedonia 

Д
е

л
 I:

 Д
е

та
л

и
 з

а
 и

сп
р

а
т

е
н

а
т

а
 п

р
а

тк
а

 

P
a

rt
 I:

 D
e

ta
il

s 
o

f 
d

is
p

a
tc

h
e

d
 c

o
n

si
g

n
m

e
n

t 

I.1. Испраќач 

/Consignor 

I.2. Референтен број на сертификатот 

/Certificate reference number 

I.2.a 

Име 

/Name I.3. Централен Надлежен Орган 

/Central Competent Authority Адреса 

/Address 
I.4. Локален Надлежен Орган 

/Local Competent Authority Тел. 

/Tel. 

I.5. Примач 

/Consignee 

I.6.  

Име 

/Name 

Адреса 

/Address 

Поштенски број 

/Postal code 

Тел. 

/Tel. 

I.7. Земја на потекло 

/Country of origin 

ИСО код 

/ISO code 

I.8. Подрачје на потекло 

/Region of origin 

Код 

/Code 

 

I.9. Земја на дестинација 

/Country of destination 

ИСО код 

/ISO code 

I.10. Подрачје на 

дестинација 

/Region of destination 

 

 

Код 

/Code 

 

I.11. Место на потекло 

/Place of origin 

I.12. 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

 

Адреса 

/Address 

 

 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

I.13. Место на натовар 

/Place of loading 

I.14. Дата на поаѓање 

/Date of departure 

Време на поаѓање 

/Time of departure 

 Адреса 

/Address 

Број на одобрение 

/Approval number 

I.15. Средства за транспорт 

/Means of transport 

I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ 

/Entry BIP in RM 

Авион 

/Aeroplane 

Брод 

/Ship 

Железнички вагон 

/Railway wagon 

Средство за патен сообраќај 

/Road vehicle 

Other 

/Друго 

Идентификација: 

/Identification: 

I.17.  

 

Документ на кој се повикува: 

/Documentary references: 

I.18. Опис на стоката 

/Description of commodity 

I.19. Код на     стоката (ХС код) 

/Commodity code (HS code) 

 I.20. Количество 

/Quanity 

I.21.  I.22. Број на пакувања 

/Number of packages 

I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба: 

/Identification of container/Seal number: 

I.24.  

I.25. Пратките се наменети за : 

/Commodities certified for : 

Приплод 

/Breeding 

 Тов 

/Fattening 

 

I.26.  

 

I.27. За влез или увоз во РМ  

/ For import or admission into RM 

 

I.28. Идентификација на стоките: 

/Identification of the commodities: 

Видови (Научно име) 

/Species (Scientific name) 

Раса/ 

/Breed 

Систем за идентификација 

/Identification system 

 

Број за идентификција 

/Identification number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

/Age 

 

 

 

Пол 

/Sex 
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ЗЕМЈА: 

/COUNTRY: 

BOV-X-EU За домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрстени раси)  

наменети за приплод и/или производство по увозот  

/ BOV-X-EU For domestic bovine animals (Including Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species and their 

cros-breeds) intended for breeding and/or production after importation 

Д
е

л
 I

I:
 С

е
р

ти
ф

и
к

а
ц

и
ја

 

P
a

rt
 II

: C
e

rt
if

ic
a

ti
o

n
 

II. ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА 

/HEALTH INFORMATION 

II.a. Референтен број на сертификатот 

/ Certificate reference number 

II.2.а 

II.1. Потврда за јавно здравство 

/Public health information 

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат: 

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate: 

II.1.1. потекнуваат од одгледувалишта на кои не им била изречена забрана врз ооснова на здравствената состојба во последните 42 дена за бруцелоза, во последните 

30 дена за антракс и  последните шест месеци за беснило и не биле во допир со животни кои потекнуваат од одгледувалишта кои не ги задоволуваат овие 

критериуми; 

/come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis, for the past 30 days in the case 

of anthrax and for the past six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2. не биле подвргнати на: 

/have not received: 

 - било какви стилбени или тиреостатски супстанции,  

/any stilbene or thyrostatic substances, 

 - естрогени, андрогени, гестагени или бета-агонистички супстанции, освен за тераписки или зоотехнички третман (како што е опишано во националните 

прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на резидуи и определени супстанци во суровини, живи животни и производи од животинско 

потекло, односно Директивата 96/22/ЕЗ); 

/oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in Directive 96/22/EC); 

II.1.3. во однос на бовината спонгиформна енцефалопатија (БСЕ): 

/with regard to bovine spongiform encepalophaty (BSE): 

 (1)(2)или 

/either 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не 

претставуваат изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на 

трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел I, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) 

Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not 

exposed bovine animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part I, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 

999/2001; 

  (b) доколку во земјата извозник имало изворни БСЕ случаи, животните се родени после денот кога стапила на сила  забрана на хранење на 

преживните животни со месно и коскено брашно и други преработки од трупот, кои потекнуваат од преживни животни, или после денот на 

раѓање на последниот изворен случај на БСЕ ако е роден после споменатата забраната за хранење.] 

/if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, 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 effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if 

born after the date of the feed ban.] 

 (1)(3)или 

/or 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не 

претставуваат изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на 

трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел II, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) 

Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not 

exposed bovine animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part II, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 

999/2001; 

  (b) животните се родени после денот кога стапила на сила  забрана на хранење на преживните животни со месно и коскено брашно и други 

преработки од трупот, кои потекнуваатод преживни животни, или после денот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ ако е роден после 

споменатата забрана за хранење; 

/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 effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

 (1)(4)или 

/or 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не 

претставуваат изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на 

трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел II, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) 

Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not 

exposed bovine animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part II, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 

999/2001; 

  (b) животните се родени најмалку две години после денот кога стапила на сила  забраната за хранење на преживните животни со месно и коскено 

брашно и други преработки од трупот, кои потекнуваат од преживни животни, или после денот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ 

ако е роден после споменатата забраната за хранење.] 

/the animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived 

from ruminants had been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

II.2. Потврда за здравствената состојба на животните 

/Animal health attestation 

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите животни ги исполнуваат следните услови:  

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements: 

II.2.1. тие потекнуваат од територија со код ................................... (5) која на денот на издавањето на овој сертификат:  

/they come from the territory with code ................................... (5) which, at the date of issuing this certificate: 
(1)или 

/either 

[(a) е слободна 24 месеци од лигавка и шап, 12 месеци од говедска чума, грозница во долината Рифт, контагиозна бовина плеуропнеумонија, болест на 

чвореста кожа  и епизоотска хеморагична треска, а шест месеци од везикуларен стоматитис и]  

/has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin 

disease and epizootic haemorrhagic disease, and for six months from vesicular stomatitis, and] 

 (1)или 

/or 

[(a) (i) е слободна 12 месеци од говедска чума, грозница во долината Рифт, контагиозна бовина плеуропнеумонија болест на чвореста кожа и 

епизоотска хеморагична треска, и 6 месеци од везикуларен стоматитис, и  

/has been free for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and epizootic 

haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, and 

   (ii) се смета дека е слободна од лигавка и шап  од ................................. (дд/мм/гггг), без појава на ниту еден  случај по овој датум, и е овластена за 

извоз на овие животни со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Регулатива на 

Комисијата (ЕЗ) бр. 000/2010, од .......................................... (дд/мм/гггг), и]  

/has been considered free from foot-and-mouth disease since ................................. (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, 

and authorised to export these animals by National legislat ion or equivalent Commission Decision No. ……./……., of ......................................... 

(dd/mm/yyyy), and] 

  (b) каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против овие болести и увозот на домашни папкари вакцинирани против овие 

болести е забранет; 

/where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated 

against these diseases are not permitted; 

 II.2.2. тие се останати на територијата спомената во точка II.2.1 од своето раѓање или за период од најмалку шест месеци пред испораката во Република Македонија и 

без никаков контакт со увезени папкари во последните 30 дена; 

/they have remained in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at least the last six months before dispatch to the Republic of Macedonia and without 

contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 days; 
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 II.2.3. тие се останати од своето раѓање или најмалку 40 дена пред испораката во oдгледувалиштето/тата од каде потекнуваат опишани во точка I.11: 

/they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in the holding(s) of origin described under box reference I.11: 

  (a) во и околу кои во радиус од 150 км. не е констатирана појава на епизоотска хеморагична треска за време од 60 дена предходно, и  

/in and around which, in an area with a 150 km radius, there has been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic disease during the previous 60 days, and 

  (b) во и околу кои во радиус од 10 км не е констатирана појава на други болести споменати во точка II.2.1 за време од 40 дена предходно.  

/in and around which, in an area with a 10 km radius, there has been no case/outbreak of the other diseases refered to point II.2.1 during the previous 40 

days; 

 II.2.4. не се животни кои треба да се убијат согласно националната програма за ерадикација на болести, ниту се вакцинирани против болестите споменати во точка 

II.2.1; 

/they are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases refered to point II.2.1; 

 II.2.5. тие потекнуваат од стада кои не се забранети според националното законодавство во однос на ерадикацијата на туберкулоза, бруцелоза и ензоотска бовина 

леукоза; 

/they come from herds that are not restricted under the national legislation regarding eradication of tuberculosis, brucellosis and enzootic bovine leucosis; 

 II.2.6. тие потекнуваат од стада кои се идентификувани како официјално слободни од туберкулоза(6) и 

/they come from herds which are recognized as officially tuberculosis free (6) and 

  (1)(7)или 

/either 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од туберкулоза;](6) 

/[ come from regions which are recognized as officially tuberculosis free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати на интрадермален туберкулински тест (8) спроведен во последните 30 дена со негативен резултат;]  

/[have been subjected to an intradermal tuberculin test (8) carried out with negative results within the past 30 days;] 

  (1)или 

/or 

[се помлади од шест недели;]  

/[are less than six weeks old;] 

 II.2.7. тие не се вакцинирани против бруцелоза и потекнуваат од стада кои се идентификувани како официјално слободни од бруцелоза (6) и 

/they have not been vaccinated against brucellosis and come from herds which are recognized as officially brucellosis free (6) and 

  (1)(7)или 

/either 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од бруцелоза;](6) 

/[come from a region which is recognised as officially brucellosis free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати на најмалку еден тест за бовина бруцелоза (8)на примероци земени во последните 30 дена пред испорака во Македонија;] 

/[have been subjected to at least one test for bovine brucellosis (8)carried out on samples taken within the past 30 days before dispatch to Macedonia;] 

  (1)или 

/or 

[се помлади од 12 месеци;] 

/[are less than 12 months old;] 

  (1)или 

/or 

[се кастрирани мажјаци на било која возраст;] 

/[are castrated males of any age;] 

 (1) или/either 

II.2.8.A. 

тие потекнуваат од стада вклучени во официјален систем за контрола на епизоотска бовина леукоза, и каде немало клиничка или лабораториска потврда на оваа 

болест во последните 2 години,]  

/they come from herds included in official system for the control of epizootic bovine leucosis, and in which there has been no evidence either clinical or as a result of a 

laboratory test of this disease during the past 2 years,] 

 (1)или/or  

II.2.8.A. 

[потекнуваат од стада кои се идентификувани како официјално слободни од ензоотска бовина леукоза](6) (6a) 

/[come from herds which are recognised as officially enzootic bovine leukosis free](6) (6a) 

  (1)или 

/or 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од ензоотска бовина леукоза;](6) 

/[come from a region which is recognised as officially enzootic-bovine-leukosis-free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати на индивидуален тест за ензоотска бовина леукоза (8)со негативен резултат на примероци земени во последните 30 дена пред 

испораката во Македонија;] 

/[have been subjected to an individual test for enzootic bovine leukosis(8) carried out with negative result on samples taken within the past 30 days before 

dispatch to Macedonia;] 

  (1)или 

/or 

[се помлади од 12 месеци;] 

/[are less than 12 months old;] 

 (1)(9) 

[II.2.8.B. 

реагирале негативно на серолошкиот тест за детекција на антитела на епизоотска хеморагична треска, изведен во два наврати на крвен примерок земен на 

почетокот на изолациониот/карантински период и најмалку 28 дена потоа,  

/they have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for epizootic haemorrhagic disease, carried out on two occasions on samples of blood 

taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days later,  

на                                                          (дд/мм/гггг) и на                                                               (дд/мм/гггг),  

/on ……………………………….. (dd/mm/yyyy) and on …………………………………….. (dd/mm/yyyy),  

при што втората проба била земена во период од 10 дена пред извозот;] 

/the second of which must have been taken within 10 days of export;] 

 II.2.9. тие се/биле (1) испратени од одгледувалиштето/тата од каде потекнуваат без да поминат низ ниту еден пазар: 

/they are/were(1) dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market: 

  (1)или 

/either 

[директно во Република Македонија,] 

/[directly to the Republic of Macedonia,] 

  (1)или 

/or 

[до официјално одобрени собирни центри опишани во точка I.13 лоцирани во границите на територијата опишана во точка II.2.1,] 

/[to the officially authorised assembly centre described under box reference I.13 situated within the territory described under point II.2.1,] 

   и, до испораката во Република Македонија: 

/and, until dispatched to the Republic of Macedonia: 

   (a) тие не дошле во допир со други папкари кои не ги исполнуваат истите здравствени норми како што е опишано во овој сертификат, и  

/they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with the health requirements as described in this certificate, and 

   (b) тие не биле на место каде, или околу кое, во радиус од 10 км се јавил случај на било која болест спомената во точка II.2.1 и тоа во периодот од 

30 дена претходно; 

/they were not at any place where, or around which, within a 10 km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the 

diseases refered to point II.2.1; 

 II.2.10. било кое транспортно средство или контејнер во кое биле натоварени се претходно исчистени и дезинфицирани со средство кое е официјално одобрено како 

дезинфициенс;  

/any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant; 

 II.2.11. тие се прегледани од страна на официјален ветеринар најмногу 24 часа пред товарењето и не покажале никакви клинички знаци на болест; 

/they were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease; 

 II.2.12. тие се натоварени за испорака во Република Македонија на ......................................................... (дд/мм/гггг) (10) во транспортни средства како што е опишано во точка I.15 

погоре кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот со дезинфициенс кој е официјално одобрен и се така конструирани да фецесот, урината, простирката 

или сточната храна не можат да истечат или испаднат надвор од транспортното средство или контејнерот во текот на транспортот.  

/they have been loaded for dispatch to the Republic of Macedonia on ......................................................... (dd/mm/yyyy) (10) in the means of transport described under box 

reference I.15 above that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could 

not flow or fall out of the vehicle or container during transportation. 

 II.3. Транспортна потврда  

/Animal transport attestation 

  Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека со горе опишаните животни е постапувано пред и за време на натоварот во согласност со 

релевантните одредби од Законот за заштита и благостојба на животните (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007), односно еквивалентната 

Регулатива (ЕЗ) Бр. 1/2005, посебно во однос на напојувањето и хранењето, и се подобни за престојниот транспорт. 

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the 

relevant provisions of Law on animal protection and welfare or equivalent Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the 

intended transport. 

 (1)  [II.4. Посебни услови 

/Specific requarements 

 II.4.1.  Според официјалните податоци, во последните 12 месеци не се регистрирани никакви клинички ниту пак патолошки податоци за појава на инфективен бовин 

ринотрахеит (ИБР) во одгледувалиштето/тата на потекло од точка I.11;  

/According to official information, no clinical or pathological evidence of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the holding(s) of origin referred to in 

box reference I.11, for the last 12 months; 
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 II.4.2. животните споменати под точка I.28: 

/the animals referred to in box reference I.28: 

  (a) биле изолирани во објекти одобрени од страна на надлежниот орган во последните 30 дена пред да бидат упатени за извоз, и  

/have been isolated in accommodation approved by the competent authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for export, and 

  (b) биле подвргнати на серолошко испитување за ИБР на серум земен најмалку 21 ден по изолацијата, со негативен резултат, и сите изолирани животни 

исто така биле негативни на овој тест, и   

/have been subjected to a serological test for IBR on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results, and all animals in isolation have 

also given negative results to this test, and 

  (c) не биле вакцинирани против ИБР.] 

/have not been vaccinated against IBR.] 

 II.5. Во однос на болеста син јазик, животните споменати под точка I.28: 

/ The animals referred to in box reference I.28, in relation to the disease bluetongue: 

биле заштитени од напад на векторот Culicoides во текот на транспортот до местото на дестинација и најмалку еден од следниве услови треба да биде исполнет:  

/ they have been protected against attacks by vector Culicoides during transportation to the place of destination and at least one of following must be complied with: 

 

 

II.5.1 (1)или 

/or 

a) престојувале од раѓање или најмалку 60 дена пред испораката во сезонски слободна зона од син јазик во сезонски период слободен од вектори 

(инсекти од видот Culicoides), кој започнал на _____________________ (дд/мм/гггг) и, доколку е соодветно, испитани со тест за идентификација на 

предизвикувачот во согласност со важечкиот ОИЕ Прирачник за дијагностички тестови и вакцини, спроведен  најмалку 7 дена пред испораката, со 

негативен резултат, во согласност со Прилог III A(1) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: престојувале од раѓање или најмалку 60 дена пред 

испораката во сезонски слободна зона од син јазик во сезонски период слободен од вектори (инсекти од видот Culicoides) и биле испитани со тест за 

идентификација на предизвикувачот во согласност со важечкиот OIE Прирачник за дијагностички тестови и вакцини, спроведен  не порано од 7-от 

ден пред испораката, со негативен резултат; 

/ Animal(s) were kept until dispatch in a bluetongue seasonally-free zone during the seasonally vector-free period that started on _____________________ 

(dd/mm/yyyy) since birth or for at least 60 days and, if appropriate, were then subjected to an agent identification test according to the OIE Terestrial Manual 

on samples taken within seven days prior to dispatch, with negative results, in conformity with Annex III.A(1) to Regulation (EC) No 1266/2007; 

  (1)или 

/or 

b) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик 

односно еквивалентниот Прилог III A(2) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, заштитени од напад на 

вектори во објект заштитен од напад на вектори во период од најмалку 60 дена пред датумот на испорака;  

/ Animal(s) in conformity with Annex III.A(2) to Regulation (EC) No 1266/2007.”; 

 

 

 

 (1)или 

/or 

c) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик 

односно еквивалентниот Прилог III A(3) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, во сезонски слободна 

зона од болеста син јазик во тек на период сезонски слободен од вектори, или биле заштитени од напад на вектори во објект заштитен од напад на 

вектори во период од најмалку 28 дена и биле подвргнати во тој период на серолошки тест, во согласност со важечкиот ОИЕ Прирачник за 

дијагностички тестови и вакцини, за детекција на антитела на син јазик вирусната група, со негативен резултат, спроведен на примероци земени од 

животните, најмалку 28-от ден од почетокот на периодот на заштита од напад на вектори или период сезонски слободен од вектори;  

/ Animal(s) in conformity with Annex III.A(3) to Regulation (EC) No 1266/2007; 

 (1)или 

/or 

d) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик 

односно еквивалентниот Прилог III A(4) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, во сезонски слободна 

зона од болеста син јазик во тек на период сезонски слободен од вектори, или биле заштитени од напад на вектори во објект заштитен од напад на 

вектори во период од најмалку 14 дена и биле подвргнати во тој период на тест за идентификација на предизвикувачот, во согласност со важечкиот 

ОИЕ Прирачник за дијагностички тестови и вакцини, со негативен резултат, спроведен најмалку 14-тиот ден од почетокот на периодот на заштита од 

напад на вектори или период сезонски слободен од вектори;   

/ Animal(s) in conformity with Annex III.A(4) to Regulation (EC) No 1266/2007; 

 (1)или 

/or 

е) се вакцинирани против болеста син јазик ………………………. (серотип/ серотипови) со………………………. (име на вакцината) со 

инактивирана/модифицирана жива вакцина согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста 

Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(5) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните потекнуваат од стадо вакцинирано против 

серотип/серотипови кои се присутни или постои голема веројатност да се присутни во епидемиолошки значајна географска област на потекло, во 

согласност со програмата за вакцинација усвоена од надлежниот орган на земјата извозник и животните се во период на имунитет гарантиран во 

спецификацијата на вакцината која е одобрена со програмата за вакцинација и животните треба да исполнуваат еден од следниве услови: 

а) биле вакцинирани најмалку 60 дена пред датумот на извоз; или 

b) биле вакцинирани со инактивирана вакцина пред најмалку бројот на денови потребни за постигнување на имунитетот наведен во 

спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација и животните биле подвргнати на тест за идентификација на 

предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини со негативни резултати, спроведени најмалку 14 дена 

од постигнување на имунитетот наведен во спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација; или 

c) претходно биле вакцинирани и биле ревакцинирани со инактивирана вакцина во рамките на периодот на имунитет гарантиран во 

спецификацијата на вакцината која е одобрена со програмата за вакцинација; или 

d) биле чувани во тек на сезонски слободен од вектори период, во сезонски слободна зона од син јазик, од раѓање или последните 60 дена 

пред датумот на вакцинација и биле вакцинирани со инактивирана вакцина пред најмалку бројот на денови потребни за постигнување на 

имунитетот наведен во спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација; 

/ Animal(s) vaccinated against bluetongue serotype/s ………………………. (insert serotype/s) with ………………………. (insert name of the vaccine) with a 

inactivated /modified live vaccine (indicate, as appropriate) in conformity with Annex III.A(5) to Regulation (EC) No 1266/2007. 

Согласно препораките на ОИЕ: 

/ In accordance with the OIE recommendations: 

Животните кои се вакцинирани, дополнително треба да ги исполнуваат следниве гранции: биле заштитени од напад на Culicoides за кој постои голема 

веројатност дека е преносител на BTV најмалку 14 дена пред извозот, и во тек на тој период биле подврганти на тест за идентификација на 

предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини со негативни резултати, спроведени најмалку 14 дена по 

внесот во предизвозниот карантин/ изолација. 

/ The animals that are vaccinated must fulfill the following addit ional requirements: were protected from attack from Culicoides likely to be competent BTV 

vectors for at least 14 days prior to shipment, and were subjected during that period to an agent identification test according to the Terrestrial Manual, with 

negative results, carried out at least 14 days after introduction into the quarantine station; 

  (1)или 

/or 

f) се тестирани серолошки  согласно со Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на присуство на антитела на вирусот на син јазик 

………………………. (серотип) во согласност согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на 

болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(6) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните не биле вакцинирани против болеста 

син јазик и биле чувани во епидемиолшки значајна географска област на потекло, каде не е присутен повеќе од еден серотип или нема веројатност да 

е присутен и: 

а) биле подвргнати на два серолошки теста во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела 

против вирус серотип на болеста син јазик, со позитивни резултати; првиот тест треба да биде извршен на примероци земени меѓу 60 и 360 

дена пред датумот на извоз, а вториот тест треба да биде извршен на примероци земени не порано од 7-от ден пред денот на извоз; или 

b) биле подвргнати на серолошки тест во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела 

против вирус серотип на син јазик, со позитивен резултат; тестот треба да биде извршен на примерок земен најмалку 30 ден пред датумот на 

извоз и животните биле подвргнати на тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички 

тестови и вакцини, со негативен резултат извршен на примерок земен не порано од 7 ден пред денот на извоз;  

/Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype 

………………………. (indicate serotype) in conformity with Annex III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007; 

  (1)или 

/or 

g) се тестирани серолошки во согласност со Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на ОИЕ на присуство на специфични антитела за сите 

серотипови на вирусот на болеста син јазик ………………………..(серотипови) кои се присутни или постои веројатност дека се присутни, во 

согласност согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно 

еквивалентниот  Прилог III A(7) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните никогаш не биле вакцинирани против вирус на болеста син јазик 

и биле подвргнати на два соодветни серолошки теста, со позитивни резултати, во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и 

вакцини, кои детектираат специфични антитела против сите серотипови на вирусот на син јазик кој е присутен или постои голема веројатност дека е 

присутен, во епидемиолошки значајна географска област на потекло, и: 

a) првиот тест треба да е извршен на примероци земени меѓу 60 и 360 дена пред датумот на извоз, а вториот тест треба да биде извршен на 

примероци земени не порано од 7-от ден пред денот на извоз; или 

b) специфичниот серотип серолошки тест треба да е извршен најмалку 30 ден пред датумот на извоз и животните биле подвргнати на тест за 

идентификација 
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   на предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, со негативен резултат извршен на примерок 

земен не порано од 7-от ден пред денот на извоз; 

/ Animal(s) subjected to a specific serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against all the bluetongue virus serotypes . 

………………………. (indicate serotypes) present or likely to be present in conformity with Annex III.A(7) to Regulation (EC) No 1266/2007”; 

 II.5.2 (1) За гравидни животни, најмалку еден од условиве треба да e исполнет: 

/ For pregnant animals at least one of this conditions must be satisfied: 

a) Животните не се гравидни, или 

/ “The animals are not pregnant”, or 

b) Животните се гравидни или постои можност да се гравидни и ги исполнуваат условите (наведени во точките 5, 6 и 7, пред инсеминацијата 

или парењето, или оние наведени во точка 3 oд Прилог III од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ) односно: доколку станува збор за гравидни 

животни, пред инсеминацијата или парењето, треба да биде исполнет еден од условите наведени под потточки е), f) или g) од точка II.5.1 на 

овој сертификат, или условите од потточка c) од оваа точка на овој сертификат. Во случај на серолошки тест, како што е наведено во потточка c) 

од точка II.5.1 на овој сертификат, тестот треба да се изврши не порано од 7-oт ден пред денот на извоз; 

/ “Animals may be pregnant and complies (comply) with the conditions  (set out in points 5, 6 and 7 before insemination or mating, or set out in pоint 3; 

indicate as appropriate of Annex III to Regulation (EC) No 1266/2007.”)” 

 Забелешки/Notes  

Овој сертификат е наменет за говеда (вклучувајќи ги видовите Bubalus и Bison и нивните вкрстени раси) наменети за производство и приплод. 

/This certificate is meant for live bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for breeding or production.  

После увозот животните мора да бидат однесени без одлагање до дестинираното одгледувалиште каде ќе останат минимум 30 дена пред било какво понатамошно движење 

надвор од одгледувалиштето, освен кога се упатуваат во кланица.  

/After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside 

the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

 Дел I:/Part I: 

 Рамка I.8: 

/Box reference I.8: 

Да се внесе кодот на територијата како што е во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети 

земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја 

придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентиот Дел I од Анекс 

I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Provide the code of the territory as appearing in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals,  

aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other 

documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) 

No 206/2010. 

 Рамка I.13: 

/Box reference I.13: 

Собирниот центар, ако има, мора да ги исполни условите за да добие одобрение, како што е изложено во соодветниот национален пропис од 

областа на ветеринарното здравство  на Република Македонија односно еквивалентиот Дел 5 од Анекс I Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its approval, as laid down in the appropriate national veterinary legislation in Republic of 

Macedonia or equivalent Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 
Рамка I.15: 

/Box reference I.15: 

Треба да се внесе регистрационите/от броеви/ј (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на 

претовар и истовар, испраќачот треба да ги информира ВИМ на влез во Република Македонија. 

/Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 

reloading, the consignor must inform the BIP of entry into Republic of Macedonia. 

Рамка I.23: 

/Box reference I.23: 

За контејнери или кутии, се внесува бројот на контејнерот и бројот на пломбата (ако постои). 

/For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included. 

Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Систем за идентификација: животното треба да има: 

/Identification system: The animal must bear:  

- сопствен број кој овозможува следење на имотот од каде потекнува. Наведи го идентификациониот систем (пр. маркица, тетоважа, жиг, чип, 

транспондер), 

/an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identificat ion system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder), 

- ушна маркица која го содржи ИСО кодот на земјата извозничка. Сопствениот број мора да овозможи следење на имотот од каде потекнуваат. 

/an ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin. 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Видови: Избери помеѓу “Bos”, ”Bison” и ”Bubalus” како што е соодветно. 

/Species: Select amongst “Bos”, “Bison” and “Bubalus” as appropriate. 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Возраст: Дата на раѓање (дд/мм/гг). 

/Age: Date of birth (dd/mm/yy). 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Пол: (М = машки, Ж = женски, К = кастрирано). 

/Sex: (M = male, F = female, C = castrated). 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Раса: да се означи чистокрвна, и вкрстена. 

/Breed: select purebred, crossbreed. 

 Дел II:/Part II:  

 

 

(1) Прешкртај го непотребното. 

/Keep as appropriate. 

 

 

(2) Само ако животните се родени и континуирано одгледувани во држава или област категоризирана, во согласност со  националните прописи од областа на 

ветеринарното здравство на Република Македонија односно еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои 

занемарлив ризик од БСЕ и е означена како таква во Одлуката на Комисијата 2007/453/ЕЗ. 

/Only if the animals were born and continuously reared in a country or region categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent 

Article 5(2) of Regulat ion (EC) No 999/2001 as a country or region posing a negligible BSE risk and listed as such in Commission Decision 2007/453/EC. 

 (3) Само ако државата или областа на потекло е категоризирана, во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република 

Македонија односно еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои контролиран ризик од БСЕ и е означена како 

таква во Одлуката на Комисијата 2007/453/ЕЗ. 

/Only if the country or region of origin is categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 

as a country or region posing a controlled BSE risk and is listed as such in Commission Decision 2007/453/EC. 

 (4) Само ако државата или областа на потекло е категоризирана, во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република 

Македонија односно еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои неодреден ризик од БСЕ и е означена како таква 

во Одлуката на Комисијата 2007/453/ЕЗ. 

/Only if the country or region of origin has not been categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 

999/2001 or has been categorised as a country or region with undetermined BSE risk and listed as such in Commission Decision 2007/453/ EC. 

 (5) Код на територијата како што е наведено во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз 

и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло односно еквивалентиот Дел 1 од Анекс I во Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Code of the territory as it appears in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal 

origin, list of third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, 

aquaculture or products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

 (6) Официјално слободни региони од туберкулоза и бруцелоза и стада како што е наведено во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на 

Република Македонија односно еквивалентните Анекс А од Директивата 64/432/ЕЕЗ; и региони и стада слободни од ензоотска бовина леукоза како што е наведено 

во Поглавје I од Анекс Д на Директивата 64/432/ЕЕЗ.  

/Officially tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Annex A to Directive 64/432/EEC; and 

enzootic-bovine-leukosis-free regions and herds as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC. 
(6а) Само за слободни од ензоотска бовина леукоза стада како што е наведено во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република 

Македонија односно Поглавје I од Анекс Д на Директивата 64/432/ЕЕЗ, со цел извоз на живи животни согласно сертификатот BOV-X-EU од територија од колона 6 од 

Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како 

и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно 

еквивалентната колона 6 од Дел 1 на Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 се означени со “IVb” во однос на ензоотската бовина леукоза.   
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/Only for enzootic-bovine-leukosis-free herds recognized as equivalent to the requirements as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC for the purpose of 

exports to Macedonia of live animals according to the model certificate BOV-X-EU from the territory in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, appears 

with the entry “IVb” as regards enzootic-bovine-leukosis. 
(7) Само за територии кои во колона 6 од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло  односно еквивалентната колона 6 од Дел 1 на Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 се означени со “II” во однос на 

туберкулозата, со “III” во однос на бруцелозата и/или со “IVa” во однос на ензоотската бовина леукоза.   

/Only for a territory that, in column 6 of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal 

origin, list of third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, 

aquaculture or products of animal origin or equivalent column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 appears with the entry "II", as regards tuberculosis, "III", as 

regards brucellosis and/or "IVa" as regards enzootic-bovine-leukosis. 

 (8) Тестови спроведени во согласност со протоколите кои, за болестите во прашање, се опишани во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на 

Република Македонија односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Part 6 of 

Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 
(9) Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колона 5 "SG" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 

листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува 

пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 

пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентната колоната 5 “SG” на Дел 1 од Анекс 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 

206/2010 со ознаката “A”.  

Тестовите за син јазик и епизоотска хеморагична болест во согласност со  дел 6 од Анекс 1 на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG"  of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live 

animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents 

accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent column 5 "SG" of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 

with the entry "A". 

Tests for bluetongue and for epizootic haemorraghic disease in accordance with Part 6 of Annex 1 to Regulation (EU) No 206/2010. 
(10) Датум на натовар. Увозот на овие животни нема да биде дозволен кога животните се натоварени или пред дозволената дата за извоз во Република Македонија од 

територијата спомената под Рамката I.7 и I.8, или за време на периодот кога се усвоени рестриктивни мерки  од страна на Република Македонија за увоз на овие 

животни од таа земја, територија или нивни делови.   

/Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Republic of 

Macedonia of the territory refered to Box I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of these 

animals from this third country, territory or part thereof. 

Официјален ветеринар 

/Official veterinarian 

 

Name (in capital letters) 

/Име (со печатни букви): 

 

Квалификација и титула 

/Qualification and title: 

Дата 

/Date: 

 

Потпис 

/Signature: 

Печат: 

/Stamp: 
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BOV-X 

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ 

Health Certificate 

За домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрстени раси) наменети за приплод и/или производство по увозот  

/ For domestic bovine animals (Including Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species and their cros-breeds) intended for breeding and/or production after importation  

ЗЕМЈА: 

/COUNTRY: 

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија 

/Veterinary certificate to Republic of Macedonia 

Д
е
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 c
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s
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I.1. Испраќач 

/Consignor 

I.2. Референтен број на сертификатот 

/Certificate reference number 

I.2.a 

Име 

/Name I.3. Централен Надлежен Орган 

/Central Competent Authority Адреса 

/Address 
I.4. Локален Надлежен Орган 

/Local Competent Authority Тел. 

/Tel. 

I.5. Примач 

/Consignee 

I.6.  

Име 

/Name 

Адреса 

/Address 

Поштенски број 

/Postal code 

Тел. 

/Tel. 

I.7. Земја на 

потекло 

/Country of origin 

ИСО код 

/ISO code 

I.8. Подрачје на 

потекло 

/Region of origin 

Код 

/Code 

 

I.9. Земја на 

дестинација 

/Country of 

destination 

ИСО код 

/ISO code 

I.10. Подрачје на 

дестинација 

/Region of destination 

Код 

/Code 

 

I.11. Место на потекло 

/Place of origin 

I.12. 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

I.13. Место на натовар 

/Place of loading 

I.14. Дата на поаѓање 

/Date of departure 

Време на поаѓање 

/Time of departure 

 Адреса 

/Address 

Број на одобрение 

/Approval number 

I.15. Средства за транспорт 

/Means of transport 

I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ 

/Entry BIP in RM 

Авион 

/Aeroplane 

Брод 

/Ship 

Железнички вагон 

/Railway wagon 

Средство за патен сообраќај 

/Road vehicle 

Other 

/Друго 

Идентификација: 

/Identification: 

I.17.  

 

Документ на кој се повикува: 

/Documentary references: 

I.18. Опис на стоката 

/Description of commodity 

I.19. Код на     стоката (ХС код) 

/Commodity code (HS code) 

 I.20. Количество 

/Quanity 

I.21.  I.22. Број на пакувања 

/Number of packages 

I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба: 

/Identification of container/Seal number: 

I.24.  

I.25. Пратките се наменети за: 

/Commodities certified for: 

Приплод 

/Breeding 

 Тов 

/Fattening 

 

I.26.  

 

I.27. За влез или увоз во РМ / For import or admission into RM 

 

I.28. Идентификација на стоките: 

/Identification of the commodities: 

Видови (Научно име) 

/Species (Scientific name) 

Раса 

/Breed 

Систем за идентификација 

/Identification system 

 

Број за идентификција 

/Identification number 

 

 

 

Возраст 

/Age 

Пол 

/Sex 
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ЗЕМЈА: 

/COUNTRY: 

BOV-X за домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрстени раси) 

наменети за приплод и/или производство по увозот  

/ BOV-X for domestic bovine animals (Including Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species and 

their cros-breeds) intended for breeding and/or production after importation 

Д
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II. ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА 

/HEALTH INFORMATION 

II.a. Референтен број на сертификатот 

/ Certificate reference number 

II.b. 

II.1. Потврда за јавно здравство 

/Public health information 

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат: 

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate: 

 II.1.1. потекнуваат од одгледувалишта на кои не им била изречена забрана врз ооснова на здравствената состојба во последните 42 дена за бруцелоза, во последните 30 дена за 

антракс и  последните шест месеци за беснило и не биле во допир со животни кои потекнуваат од одгледувалишта кои не ги задоволуваат овие критериуми; 

/come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis, for the past 30 days in the case of anthrax 

and for the past six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions; 

 II.1.2. не биле подвргнати на: 

/have not received: 

 - било какви стилбени или тиреостатски супстанции,  

/any stilbene or thyrostatic substances, 

 - естрогени, андрогени, гестагени или бета-агонистички супстанции, освен за тераписки или зоотехнички третман (како што е опишано во националните прописи од 

областа на ветеринарното здравство во однос на резидуи и определени супстанци во суровини, живи животни и производи од животинско потекло, односно 

Директивата 96/22/ЕЗ); 

/oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in Directive 96/22/EC); 

II.1.3. во однос на бовината спонгиформна енцефалопатија (БСЕ): 

/with regard to bovine spongiform encepalophaty (BSE): 

 (1)(2)или 

/either 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не претставуваат 

изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на трансмисивните спонгиоформни 

енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел I, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed bovine 

animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part I, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001; 

  (b) доколку во земјата извозник имало изворни БСЕ случаи, животните се родени после денот кога стапила на сила  забрана на хранење на преживните животни со 

месно и коскено брашно и други преработки од трупот, кои потекнуваат од преживни животни, или после денот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ ако 

е роден после споменатата забраната за хранење.] 

/if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, 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 effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

 (1)(3)или 

/or 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не претставуваат 

изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на трансмисивните спонгиоформни 

енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел II, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed bovine 

animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part II, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001; 

  (b) животните се родени после денот кога стапила на сила  забрана на хранење на преживните животни со месно и коскено брашно и други преработки од трупот, кои 

потекнуваатод преживни животни, или после денот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ ако е роден после споменатата забрана за хранење; 

/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 effectively 

enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

 (1)(4)или 

/or 

[(a) се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат наназад до мајката и стадото од каде потекнуваат, и не претставуваат 

изложени говеда како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на трансмисивните спонгиоформни 

енцефалопатии, односно еквивалентната Глава C, дел II, точка (4) (b) (iv) од Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр. 999/2001;  

/the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed bovine 

animals as described in National legislation or equivalent Chapter C, part II, point (4) (b) (iv) of Annex II of Regulation (EC) No 999/2001; 

  (b) животните се родени најмалку две години после денот кога стапила на сила  забраната за хранење на преживните животни со месно и коскено брашно и други 

преработки од трупот, кои потекнуваат од преживни животни, или после денот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ ако е роден после споменатата 

забраната за хранење.] 

/the animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had 

been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

II.2. Потврда за здравствената состојба на животните 

/Animal health attestation 

Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите животни ги исполнуваат следните услови:  

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements: 

II.2.1. тие потекнуваат од територија со код ................................... (5) која на денот на издавањето на овој сертификат:  

/they come from the territory with code ................................... (5) which, at the date of issuing this certificate: 
(1)или 

/either 

[(a) е слободна 24 месеци од лигавка и шап, 12 месеци од говедска чума, син јазик, грозница во долината Рифт, контагиозна бовина плеуропнеумонија, болест на чвореста 

кожа  и епизоотска хеморагична треска, а шест месеци од везикуларен стоматитис и]  

/has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease 

and epizootic haemorrhagic disease, and for six months from vesicular stomatitis, and] 

 (1)или 

/or 

[(a) (i) е слободна 12 месеци од говедска чума, син јазик, грозница во долината Рифт, контагиозна бовина плеуропнеумонија болест на чвореста кожа и епизоотска 

хеморагична треска, и 6 месеци од везикуларен стоматитис, и  

/has been free for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and epizootic haemorrhagic 

disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, and 

   (ii) се смета дека е слободна од лигавка и шап  од ................................. (дд/мм/гггг), без појава на ниту еден  случај по овој датум, и е овластена за извоз на овие 

животни со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕЗ) бр. .........../ ..........., од 

.......................................... (дд/мм/гггг), и]  

/has been considered free from foot-and-mouth disease since ................................. (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to 

export these animals by National legislation or equivalent Commission Decision No. .........../.........../ EU, of ......................................... (dd/mm/yyyy), and] 

 и/ and (b) каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против овие болести и увозот на домашни папкари вакцинирани против овие болести е забранет; 

/where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases 

are not permitted; 

 II.2.2. тие се останати на територијата спомената во точка II.2.1 од своето раѓање или за период од најмалку шест месеци пред испораката во Република Македонија и без никаков 

контакт со увезени папкари во последните 30 дена; 

/they have remained in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at least the last six months before dispatch to the Republic of Macedonia and without contact with 

imported cloven-hoofed animals for the last 30 days; 

 II.2.3. тие се останати од своето раѓање или најмалку 40 дена пред испораката во oдгледувалиштето/тата од каде потекнуваат опишани во точка I.11: 

/they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in the holding(s) of origin described under box reference I.11: 

  (a) во и околу кои во радиус од 150 км. не е констатирана појава на син јазик и епизоотска хеморагична треска за време од 60 дена предходно, и  

/in and around which, in an area with a 150 km radius, there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic haemorrhagic disease during the previous 60 days, and 

  (b) во и околу кои во радиус од 10 км не е констатирана појава на други болести споменати во точка II.2.1 за време од 40 дена предходно.  

/in and around which, in an area with a 10 km radius, there has been no case/outbreak of the other diseases refered to point II.2.1 during the previous 40 days; 

 II.2.4. не се животни кои треба да се убијат согласно националната програма за ерадикација на болести, ниту се вакцинирани против болестите споменати во точка II.2.1; 

/ they are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases refered to point II.2.1; 

 II.2.5. потекнуваат од стада кои не се под забрана согласно националното законодавство во однос на болестите туберкулоза, бруцелоза и ензоотска бовина леукоза; 

/ they come from herds that are not restricted under the national legislation pertaining to the eradication of tuberculosis, brucellosis and enzootic bovine lukosis; 

 II.2.6. тие потекнуваат од стада прогласени како официјално слободни од туберкулоза (6); 

/ they come from herds recognized as officialy tuberculosis – free (6); 
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 и/ and 

 

(1)(7)или

/either 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од туберкулоза](6) 

/[come from a region which is recognized as officially tuberculosis free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати на интрадермален туберкулински тест во последните 30 дена со негативен резултат;] (8)  

/[have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 30 days with negative results;](8) 

  (1)или 

/or 

[се помлади од шест недели;]  

/[are less than six weeks old;] 

 [II.2.7. тие не се вакцинирани против бруцелоза и потекнуваат од стада официјално слободни од бруцелоза (6):  

/they have not been vaccinated against brucellosis and come from herds recognized as officialy brucellosis-free (6): 

 и/ and 

 

(1)(7)или 

/either 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од бруцелоза;](6) 

/[come from a region which is recognised as officially brucellosis free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати на најмалку еден тест за бовина бруцелоза (8) на примероци земени во последните 30 дена пред испораката;] 

/[have been subjected to at least one test for bovine brucellosis (8) carried out on samples taken within the past 30 days before dispatch;] 

  (1)или 

/or 

[се помлади од 12 месеци;] 

/[are less than 12 months old;] 

  (1)или 

/or 

[се кастрирани мажјаци на било која возраст;] 

/[are castrated males of any age;] 

 (1)или 

/or  

[II.2.8.A. тие потекнуваат од стада вклучени во официјален систем за контрола на епизоотска бовина леукоза, и каде немало клиничка или лабораториска потврда на оваа болест 

во последните 2 години,]  

/[II.2.8.A. they come from herds included in official system for the control of epizootic bovine leucosis, and in which there has been no evidence either clinical or as a result of a laboratory 

test of this disease during the past 2 years,] 

 (1)или 

/or 

[II.2.8.A. тие потекнуваат од стада кои се идентификувани како официјално слободни од ензоотска бовина леукоза (6)(6а)] 

/[ II.2.8.A. they come from herds which are recognised as officially enzootic bovine leukosis free (6)(6а)] 

  и/ and  
(1)или/or 

[потекнуваат од регион кој е идентификуван како официјално слободен од ензоотска бовина леукоза;](6) 

/[come from a region which is recognised as officially enzootic-bovine-leukosis-free;](6) 

  (1)или 

/or 

[се подвргнати во последните 30 дена  на индивидуален тест за ензоотска бовина леукоза со негативен резултат;](8) 

/[have been subjected, within the past 30 days to an individual test for enzootic bovine leukosis with negative result;](8) 

  (1)или 

/or 

[се помлади од 12 месеци;] 

/[are less than 12 months old;] 

 (1)(9) 

[II.2.8.B. 

реагирале негативно на серолошкиот тест за детекција на антитела на син јазик и епизоотска хеморагична треска, изведен во два наврати на примерок од крв земен на 

почетокот на изолациониот/карантински период и најмалку 28 дена потоа,  

/they have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for bluetongue and epizootic haemorrhagic disease, carried out on two occasions on samples of blood 

taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days later,  

на                                                         (дд/мм/гггг) и на                                                                (дд/мм/гггг),  

/on ……………………………….. (dd/mm/yyyy) and on …………………………………….. (dd/mm/yyyy),  

при што втората проба била земена во период од 10 дена пред извозот;] 

/the second of which must have been taken within 10 days of export;] 

 II.2.9. тие се/биле(1) испратени од одгледувалиштето/тата од каде потекнуваат без да поминат низ ниту еден пазар: 

/they are/were(1) dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market: 

  (1)или 

/either 

[директно во Република Македонија,] 

/[directly to the Republic of Macedonia,] 

  (1)или 

/or 

[до официјално одобрени собирни центри опишани во точка I.13 лоцирани во границите на територијата опишана во точка II.2.1,] 

/[to the officially authorised assembly centre described under box reference I.13 situated within the territory described under point II.2.1,] 

   и, до испораката во Република Македонија: 

/and, until dispatched to the Republic of Macedonia: 

   (a) тие не дошле во допир со други папкари кои не ги исполнуваат истите здравствени норми како што е опишано во овој сертификат, и  

/they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with the health requirements as described in this certificate, and 

   (b) тие не биле на место каде, или околу кое, во радиус од 10 км се јавил случај на било која болест спомената во точка II.2.1 и тоа во периодот од 30 дена 

претходно; 

/they were not at any place where, or around which, within a 10 km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the diseases 

refered to point II.2.1; 

 II.2.10. било кое транспортно средство или контејнер во кое биле натоварени се претходно исчистени и дезинфицирани со средство кое е официјално одобрено како дезинфициенс;  

/any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant; 

 II.2.11. тие се прегледани од страна на официјален ветеринар најмногу 24 часа пред товарењето и не покажале никакви клинички знаци на болест; 

/they were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease; 

 II.2.12. тие се натоварени за испорака во Република Македонија на ......................................................... (дд/мм/гггг) (11) во транспортни средства како што е опишано во точка I.15 погоре кои се 

исчистени и дезинфицирани пред натоварот со дезинфициенс кој е официјално одобрен и се така конструирани да фецесот, урината, простирката или сточната храна не можат 

да истечат или испаднат надвор од транспортното средство или контејнерот во текот на транспортот.  

/they have been loaded for dispatch to the Republic of Macedonia on ......................................................... (dd/mm/yyyy) (11) in the means of transport described under box reference I.15 above 

that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 

container during transportation. 

 II.3. Транспортна потврда  

/Animal transport attestation 

  Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека со горе опишаните животни е постапувано пред и за време на натоварот во согласност со релевантните 

одредби од Законот за заштита и благостојба на животните, односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 1/2005, посебно во однос на напојувањето и хранењето, и се подобни за 

престојниот транспорт. 

/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of 

Law on animal protection and welfare or equivalent Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

 (1)  [II.4. Посебни услови 

/Specific requarements 

 II.4.1.  Според официјалните податоци, во последните 12 месеци не се регистрирани никакви клинички ниту пак патолошки податоци за појава на инфективен бовин ринотрахеит (ИБР) 

во одгледувалиштето/тата на потекло од точка I.11;  

/According to official information, no clinical or pathological evidence of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the holding(s) of origin referred to in box reference 

I.11, for the last 12 months; 

 II.4.2. животните споменати под точка I.28: 

/the animals referred to in box reference I.28: 

  (a) биле изолирани во објекти одобрени од страна на надлежниот орган во последните 30 дена пред да бидат упатени за извоз, и  

/have been isolated in accommodation approved by the competent authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for export, and 

  (b) биле подвргнати на серолошко испитување за ИБР на серум земен најмалку 21 ден по изолацијата, со негативен резултат, и сите изолирани животни исто така биле 

негативни на овој тест, и   

/have been subjected to a serological test for IBR  on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results, and all animals in isolation have also given negative 

results to this test, and 

  (c) не биле вакцинирани против ИБР.] 

/have not been vaccinated against IBR.] 

 Забелешки/ Notes  

Овој сертификат е наменет за говеда (вклучувајќи ги видовите Bubalus и Bison и нивните вкрстени раси) наменети за производство и приплод. 

/This certificate is meant for live bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for breeding or production.  

После увозот животните мора да бидат однесени без одлагање до дестинираното одгледувалиште каде ќе останат минимум 30 дена пред било какво понатамошно движење надвор од 

одгледувалиштето, освен кога се упатуваат во кланица.  

/After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, 

except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

Дел I:/ Part I: 
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 Рамка I.8: 

/Box reference I.8: 

Да се внесе кодот на територијата како што е наведено во Прилог 6 дел 1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентиот Дел I од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Provide the code of the territory as appearing in Annex 6 part I of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products 

of animal origin, list of third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with 

live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

Рамка I.13: 

/Box reference I.13: 

Собирниот центар, ако има, мора да ги исполни условите за да добие одобрение, како што е изложено во соодветниот национален пропис од областа на 

ветеринарното здравство  на Република Македонија односно еквивалентиот Дел 5 од Анекс I  на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its approval, as laid down in in the appropriate national veterinary legislation in Republic of Macedonia or 

equivalent Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

Рамка I.15: 

/Box reference I.15: 

Треба да се внесе регистрационите/от броеви/ј (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на претовар и истовар, 

испраќачот треба да ги информира ВИМ на влез во Република Македонија. 

/Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor 

must inform the BIP of entry into Republic of Macedonia. 

Рамка I.23: 

/Box reference I.23: 

За контејнери или кутии, се внесува бројот на контејнерот и бројот на пломбата (ако постои). 

/For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included. 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Систем за идентификација: животното треба да има: 

/Identification system: The animal must bear:  

- сопствен број кој овозможува следење на имотот од каде потекнува. Наведи го идентификациониот систем (пр. маркица, тетоважа, жиг, чип, транспондер), 

/an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identificat ion system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder), 

- ушна маркица која го содржи ИСО кодот на земјата извозничка. Сопствениот број мора да овозможи следење на имотот од каде потекнуваат. 

/an ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin. 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Видови: Избери помеѓу “Bos”, ”Bison” и ”Bubalus” како што е соодветно. 

/Species: Select amongst “Bos”, “Bison” and “Bubalus” as appropriate. 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Возраст: Дата на раѓање (дд/мм/гг). 

/Age: Date of birth (dd/mm/yy). 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Пол: (М = машки, Ж = женски, К = кастрирано). 

/Sex: (M = male, F = female, C = castrated). 

 Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

Раса: да се означи чистокрвна, и вкрстена. 

/Breed: select purebred, crossbreed. 

 Дел II:/Part II:  

 

 

(1) Прешкртај го непотребното. 

/Keep as appropriate. 

 

 

(2) Само ако животните се родени и континуирано одгледувани во држава или област категоризирана, во согласност со  националните прописи од областа на ветеринарното 

здравство на Република Македонија односно еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои занемарлив ризик од БСЕ и е означена 

како таква во Одлуката на Комисијата 2007/453/ЕЗ. 

/Only if the animals were born and continuously reared in a country or region categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Article 5(2) of 

Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a negligible BSE risk and listed as such in Commission Decision 2007/453/EC. 

 (3) Само ако државата или областа на потекло е категоризирана, во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија односно 

еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои контролиран ризик од БСЕ и е означена како таква во Одлуката на Комисијата 

2007/453/ЕЗ. 

/Only if the country or region of origin is categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or 

region posing a controlled BSE risk and is listed as such in Commission Decision 2007/453/EC. 

 (4) Само ако државата или областа на потекло е категоризирана, во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија односно 

еквивалентниот член 5(2) од Регулативата Бр. 999/2001, како држава или област во која постои неодреден ризик од БСЕ и е означена како таква во Одлуката на Комисијата 

2007/453/ЕЗ. 

/Only if the country or region of origin has not been categorised in accordance with national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 or has 

been categorised as a country or region with undetermined BSE risk and listed as such in Commission Decision 2007/453/ EC. 

 (5) Код на територијата како што е наведено во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  

формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно 

еквивалентиот Дел 1 од Анекс I во Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Code of the territory as it appears in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third 

countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of anima l 

origin or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

 (6) Официјално слободни региони од туберкулоза и бруцелоза и стада како што е наведено во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република 

Македонија односно еквивалентните Анекс А од Директивата 64/432/ЕЕЗ; и региони и стада слободни од ензоотска бовина леукоза како што е наведено во Поглавје I од Анекс Д на 

Директивата 64/432/ЕЕЗ.  

/Officially tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in national legislation of Republic of Macedonia or equivalent Annex A to Directive 64/432/EEC; and enzootic-bovine-

leukosis-free regions and herds as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC. 

 (6a) Само за слободни од ензоотска бовина леукоза стада како што е наведено во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија односно 

Поглавје I од Анекс Д на Директивата 64/432/ЕЕЗ, со цел извоз на живи животни согласно сертификатот BOV-X од територија од колона 6 од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за 

начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 

и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентната колона 6 од Дел 1 на Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 се 

означени со “IVb” во однос на ензоотската бовина леукоза.   

/Only for enzootic-bovine-leukosis-free herds recognized as equivalent to the requirements as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC for the purpose of exports to 

Macedonia of live animals according to the model certificate BOV-X from the territory in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, appears with the entry “IVb” as regards 

enzootic-bovine-leukosis. 

 (7) Само за територии кои во колона 6 од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и 

содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и 

начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентната 

колона 6 од Дел 1 на Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 се означени со “II” во однос на туберкулозата, со “III” во однос на бруцелозата и/или со “IVa” во однос на ензоотската 

бовина леукоза.   

/Only for a territory that, in column 6 of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of 

third countries approved for import  and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of 

animal origin or equivalent column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 appears with the entry "II", as regards tuberculosis, "III", as regards brucellosis and/or "IVa" as regards 

enzootic-bovine-leukosis. 
(8) Тестови спроведени во согласност со протоколите кои, за болестите во прашање, се опишани во националните прописи од областа на ветеринарното здравство на Република 

Македонија односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in National legislation of Republic of Macedonia or equivalent Part 6 of Annex I to Regulation 

(EU) No 206/2010. 

 

(9) Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колона 5 "SG" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети 

земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло односно еквивалентната колоната 5 “SG” на Дел 1 од Анекс 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката “A”.  

Тестовите за син јазик и епизоотска хеморагична болест во согласност со  дел 6 од Анекс 1 на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010. 

/Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, 

aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment 

with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent column 5 "SG" of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "A". 

Tests for bluetongue and for epizootic haemorraghic disease in accordance with Part 6 of Annex 1 to Regulation (EU) No 206/2010. 
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 (10) Датум на натовар. Увозот на овие животни нема да биде дозволен кога животните се натоварени или пред дозволената дата за извоз во Република Македонија од територијата 

спомената под Рамката I.7 и I.8, или за време на периодот кога се усвоени рестриктивни мерки  од страна на Република Македонија за увоз на овие животни од таа земја, територија 

или нивни делови.   

/Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Republic of Macedonia of the 

territory refered to Box I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of these animals from this third country, 

territory or part thereof. 

Официјален ветеринар 

/Official veterinarian 

Name (in capital letters) 

/Име (со печатни букви): 

 

 

Квалификација и титула 

/Qualification and title: 

Дата 

/Date: 

 

 

Потпис 

/Signature: 

Печат: 

/Stamp: 
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Дел 6 

 

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Certificate 

MP-PR/ MP-PR 

За производи од месо/обработени желудници, мочни меури и црева за увоз во Република Македонија 

For мeat products /treated stomachs, bladders and intestines, for dispatch to the Republic of Macedonia 

 

Земја/Country                                                                                                                                                                                                                             Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија 

                                                                                                                                                          /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia 

Д
е
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I.1. Испраќач 

/Consignor 

 

I.2. Референтен број на сертификатот 

/Certificate reference number 

I.2.a 

Име 

/Name 

I.3. Централен Надлежен Орган 

/Central Competent Authority Адреса 

/Address 

I.4. Локален Надлежен Орган 

/Local Competent Authority Тел. 

/Tel. 

I.5. Примач 

/Consignee 

 

I.6.  

 

Име 

/Name 

 

Адреса 

/Address 

 

Поштенски број 

/Postal code 

Тел. 

/Tel. 

I.7. Земја на потекло 

/Country of origin 

ИСО код 

/ISO code 

I.8. Подрачје на потекло 

/Region of origin 

Код 

/Code 

 

I.9. Земја на дестинација 

/Country of destination 

ИСО код 

/ISO code 

I.10. Подрачје на 

дестинација 

/Region of destination 

Код 

/Code 

 

            

I.11. Место на потекло 

/Place of origin 

I.12. 

Име 

/Name 

Број на одобрение 

/Approval number 

Адреса 

/Address 

 

 

 

I.13. Место на натовар 

/Place of loading 

I.14. Дата на поаѓање 

/Date of departure 

I.15. Средства за транспорт 

/Means of transport 

I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ 

/Entry BIP in RM 

Авион 

/Aeroplane 

Брод 

/Ship 

Железнички вагон 

/Railway wagon 

Средство за патен сообраќај 

/Road vehicle 

Other 

/Друго 

Идентификација 

/Identification 

I.17. Бр. на ЦИТЕС 

        / No(s) of CITES 

 

 Документ на кој се повикува 

/Documentary references 

I.18. Опис на стоката 

/Description of commodity 

I.19. Код на стоката (ХС код) 

/Commodity code (HS code) 

 I.20. Количество 

/Quanity 

I.21. Температура на производот 

/Temperature of the product 

Собна 

/Ambient 

Разладено 

/Chilled 

Смрзнато 

/Frozen 

I.22. Број на пакувања 

/Number of packages 

I.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба 

/Identification of container/Seal number 

I.24. Вид на пакување 

/Type of packaging 

I.25. Пратките се наменети за:  

/Commodities certified for: 

 Исхрана на луѓе    Исхрана на  животни                Понатамошна преработка                  Техничка употреба                  Друго               

 /Human consumption                /Animal feeding stuff                   /Further process                      / Technical use                    /Other 

I.26.  

 

I.27.За увоз или влез во РМ 

/For import or admission into RM 

I.28. Идентификација на стоките (1) 

/Identification of the commodities (1) 

Видови (Научно 

име) 

/Species 

(Scientific name) 

 

 

Природа на 

стоката 

/Nature of 

commodity 

 

 

Тип на 

обработка 

/Treatment type 

Одобрен број на објектот 

/Approval number of the establishment 

 

Број на пакувања 

/Number of packages 

Нето 

тежина 

/Net 

weight 

 

 

 

 

Сериски 

број 

/Batch 

number 

 
Кланица 

/Abattoir 

Погон за 

расекување 

/Cutting plant 

 

 

 

 

 

Ладилник 

/ Cold store 
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Земја/Country Производи од месо/обработени желудници, мочни меури и црева  

                            /Meat products/treated stomachs, bladders and intestines  

Д
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  II.a. Референтен број на сертификатот 

/Certificate reference number 

II.b. 

II.1. Потврда за здравствената состојба на животните 

/Animal Health Attestation 

 Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека: 

/I, the undersigned official veterinarian certify that: 

 II.1.1. Производи од месо, обработени желудници, мочни меури и црева (1) ги содржат следните состојки од месо и ги задоволуваат критериумите наведени подолу: 

/The meat product, treated stomachs, bladders and intestines (1) contains the following meat constituents and meet the criteria indicated below: 

Видови (А)/ Species (А) Обработка(B) / Treatment (B) Потекло(C) / Origin (C) 

   

   

   

  (А) Да се внесе кодот за соодветните видови за производи од месо, обработени желудници, мочни меури и црева каде BOV = домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, 

Bubalus bubalis и нивните вкрстени видови); OVI = домашни овци (Ovis aries) и кози (Capra hircus); EQI = домашни еквиди (Equus caballus, Equus asinus и нивните 

вкрстени видови), POR = домашни свињи (Sus scrofa); RAB = домашни зајаци, PFG = домашна живина и фармски одгледан пернат дивеч, RUF = фармски одгледан 

дивеч, со исклучок на свињи и копитари; RUW = диви животни со исклучок на свињи и копитари; SUW = диви свињи; EQW = диви копитари, WLP = диви 

лагоморфи, WGB = диви птици. 

/Insert the code for the relevant species of meat product, treated stomachs, bladders and intestines where BOV = domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, 

Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their 

crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry 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, E или F за потребниот вид на обработка како што е назначено и дефинирано во Дел 6  Б, В и Г од Прилог 6 од  Правилник за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка 

и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентните делови 2, 3 и 4 од Анекс II од 

Одлуката 2007/777/ЕЗ. 

/Insert A, B, C, D, E or F for the required treatment as specified and defined in Annex 6 Part B, C and D to  Book of Rules on import  requirement for live animals  

aquaculture andproducts of animal or igin, list of third countries and veterinary health sertificates for  import and transit of live animals, aquaculture and 

products of animal or igin and official controls thereof and/or equivalent Parts 2, 3 and 4 of Annex II to Decision 2007/777/EC. 

  (C) Да се внесе ИСО кодот на државата на потекло и, во случај на регионализација за соодветна состојка од месо, регионот како што е наведено Дел 6  A од Прилог 6 

од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот 

и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно 

еквивалентниoт Дел 1 од Анекс II од Одлуката 2007/777/ЕЗ (со последната измена). 

/Insert the ISO code of the country of origin and, in the case of regionalization for the relevant meat constituents, the region as indicated in Annex 6 Part to Book of Rules 

on import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countr ies and veterinary health sertificates for import and transit 

of live animals, aquaculture and products of animal or igin and offic ial controls thereof and/or equivalent Part 1 of Annex II to Decision 2007/777/EC (as last 

amended). 

 (2)II.1.2. Производите од месо, обработените желудници, мочни меури и црева опишани во точка II.1.1. се подготвенти од свежо месо од домашни говеда (Bos taurus, Bison bison, 

Bubalus bubalis и нивните вкрстени раси); домашни овци (Ovis aries) и кози (Capra hircus); домашни еквиди (Equus caballus, Equus asinus и нивните вкрстени раси), домашни 

свињи (Sus scrofa); фармски одгледани диви животни, со исклучок на свињи и копитари; диви животни, со исклучок на свињи и копитари; диви свињи; диви копитари и 

свежо месо кое се коисти во производство на производи од месо: 

/The meat product, treated stomachs, bladders and intestines described in point II.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 goats (Capra hircus); domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), domestic 

porcine animals (Sus 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: 

 или/either [II.1.2.1. е подложено на неспецифична обработка како што е назначено и дефинирано Дел 6  Г третман А од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 

проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот третман А 

од Дел 4 од Анекс II од Одлуката 2007/777/EЗ] и: (2) 

/has undergone a non-specific treatment as specified and defined under point A in Part 4 of Annex II to decision 2007/777/EC] and: (2) 

  или/either [II.1.2.1.1. ги задоволува релевантните услови за здравјето на животните и јавното здравство пропишани во соодветниот ветеринарно здрвствен 

сертификат(и) пропишан во Дел 4 од Прилог 6  од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува 

пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот 

Анекс II, Дел 2, од Регулативата (ЕУ) Бр.  206/2010 ., и потекнува од трета земја, или дел од неа во случај на регионализација, како што е 

опишано во соодветната колона од Дел 6  Б од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји 

од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја 

придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 

проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно 

еквивалентниот дел 2 од Анекс II од Одлуката 2007/777/EЗ]. (2)  

/satisfies the relevant animal and public health requirements laid down in the appropriate health certificate(s) laid down in Annex 6 Part 4  to 

Book of Rules on import  requirement for  live animals aquaculture and products of animal origin, list  of third countr ies and veterinary 

health sertificates for import  and transit  of live animals, aquaculture and products of anima l origin and official controls thereof 

and/or equivalent) and/or equivalent Annex II, Part 2, to Regulation (EU) No 206/2010.and originates in a third country, or part thereof in the 

case of regionalisation described in the relevant column of Annex 6 Part B to Book of Rules on import requirement for live animals  

aquaculture andproducts of animal origin, list  of third countr ies and veter inary 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 II to Decision 

2007/777/EC]. (2)  

  или/or [II.1.2.1.1. потекнува од Еврипската Унија ] (2) 

/originates in European Union] (2) 

 или/or [II.1.2.1. ги исполнува сите услови договорени според Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентнaтa Директива 2002/99/ЕЗ, е добиено од животни 

што доаѓаат од објект кој не подлежи на забрана поради посебна болест која е спомната во соодветниот ветеринарно здравствен сертификат(и) во Дел 4 

од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло  односно еквивалентниот Анекс II, Дел 2, на Регулативата (ЕУ) Бр.  206/2010 и каде што во радиус од 10 километри немало појава на тие 

болести во последните 30 дена и ја поминало специфичната обработка пропишана за третата земја на потекло или дел од неа за месо од односните видови 

во Дел 6  Б и В (како што е соодветно) од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентните Делови 2 или 3 (како што е соодветно) од Анекс II на Одлука на 

Комисијата 2007/777/ЕЗ] (2). 

/meets any requirements agreed under Law on veterinary public health or equivalent Directive 2002/99/EC, 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 II, 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 country of 

origin or part thereof for the meat of the species concerned in Parts 2 or 3 (as appropriate) of Annex II to Commission Decision 2007/777/EC] (2).   
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 (2)II.1.3. Производите од месо, обработени желудници, мочни меури и црева опишани под точка II.1.1 се добиени од свежо месо од домашна живина, вклучувајќи птици 

одгледувани на фарма или диви птици, кои: 

/The meat product, treated stomachs, bladders and intestines described under point II.1.1 has been prepared from fresh meat of domestic poultry, including farmed or wild game 

birds, that: 

 или/either [II.1.3.1. поминале низ неспецифична обработка како што е назначено и дефинирано во Дел 6  Г  третман А од Прилог 6  од  Правилник за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 

проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот третман A 

во Дел 4 од Анекс II на Одлука 2007/777/ЕЗ] и: (2) 

/has undergone a non-specific treatment as specified and defined in Annex 6 Part 6 D to Book of Rules on import requirement for  live animals aquaculture 

andproducts of animal or igin, list of third countries and veterinary health sertificates for import and transit of live animals, aquaculture and products of 

anima l origin and official controls thereof and/or equivalent under point A in Part 4 of Annex II to Decision 2007/777/EC] and:  (2) 

  или/either [II.1.3.1.1. ги исполнува условите за здравјето на животните пропишани во  Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети 

земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја 

придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 

проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно 

еквивалентната Регулатива  2008/798/ЕЗ,](2); 

/satisfies the animal health requirements laid down in the Book of Rules on import requirement for live animals aquaculture andproducts 

of animal or igin, list of third countries and veter inary health sertificates for import  and transit  of live animals, aquaculture and 

products of animal or igin and official controls thereof and/or equivalent or equivalent Regulation 2008/798/EC](2).   

  или/or [II.1.3.1.1. потекнува од Европска Унија  и ги исполнува условите од Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односни 

еквивалентниот член 3 на Директива на Советот 2002/99/ЕЗ] (2) 

/originates in a European Union  satisfying the National requirements govering veterinary area and/or equivalent requirements of Article 3 of 

Council Directive 2002/99/EC] (2) 

 или/or [II.1.3.1. потекнуваат од трета земја наведена во Дел 10  од  Прилог 6  од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со 

живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот односно еквивалентниот Анекс I Дел 1 на Регулативата 

2008/798/ЕЗ, доаѓаат од објект кој не подложи на забрани поради Авијарна Инфлуенца или Њукаселска болест во чиј радиус од 10 километри немало 

појава на тие болести во последните 30 дена и поминале специфична обработка утврдена за трета земја на потекло или дел од неа за месото од односните 

видови  од Дел 6  Б и В (како што е соодветно) од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен 

увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот Деловите 2 или 3 (како што е соодветно) од Анекс II на Одлука 

2007/777/ЕЗ] (2).  

/originates in a third country referred to in the Annex VI part 10 to Book of Rules on import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal 

origin, list  of third countries and veterinary health sert ificates for  import and transit of live animals, aquaculture and products of animal origin and 

officia l controls thereof and/or equivalent Annex I part 1 to Regulation 2008/798EC, comes from a holding not subject to restrictions for Avian Influenza 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 specific treatment laid 

down for the third country of origin or part thereof for the meat of the species concerned in the Annex 6 Part 6 B and C to Book of Rules on import requirement 

for  live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countr ies 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 Annex II to Decision 2007/777/EC.] (2). 

 или/or [II.1.3.1. [потекнуваат од трета земја од Дел 10 Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот односно еквивалентниот Анекс I Дел 1 на регулативата 2008/798/EЕЗ, 

доаѓа од објект кој не подложи на забрани поради Авијарна Инфлуенца или Њукаселска болест во чиј радиус од 10 километри појава на тие болести во 

последните 30 дена и ја поминал специфичната обработка од точките B, C или D  од Дел 6  Г т од Прилог 6 од  Правилник за начинот и постапката за увоз и 

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи 

што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 4 од Анекс II на 

Одлука 2007/777/ЕЗ, под услов таквата обработка да е поригорозен од онаа од Деловите Б и В од Прилог 6 од правилникот односно еквивалентните 

Делови 2 и 3 од Анекс II на таа одлука.] 

/[originates in a third country referred to in Annex VI part 10 to Book of Rules on import requirement for  live animals aquaculture andproducts of animal 

origin, list  of third countries and veterinary health sert ificates for  import  and transit  of live animals, aquaculture and products of animal origin and 

officia l controls thereof and/or equivalent and/or equivalent Annex II part 1 to Regulation 2008/798/EC, comes from a holding not subject to restrictions for Avian 

Influenza 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 specific 

treatment referred to in points B, C or D in Annex 6 Part 6 D to Book of Rules on import requirement for  live animals aquaculture andproducts of animal 

origin, list  of third countries and veterinary health sert ificates for  import  and transit  of live animals, aquaculture and products of animal origin and 

officia l controls thereof and/or equivalent points B, C or D  of Part 4 of Annex II to Decision 2007/777/EC, provided that such treatment is more severe than that 

indicated in Parts 2 and 3 of Annex II to that Decision.] 

 (2)[II.1.4.  [во случај на производи од месо, обработени желудници, мочни меури и црева добиени од свежо месо од лагоморфи и други сувоземни цицачи: 

ги задоволува релевантните услови за здравјето на животните и јавното здравство пропишани со Законот за ветеринарно здравство и Законот за ветеринарно јавно 

здравство односно еквивалентнaтa Регулатива  2009/119/ЕЗ и не доаѓа од објект што подлежи на забрани поради болести кај животните што делуваат на односните 

животни во чиј радиус од 10 километри немало појава на тие болести во последните 30 дена одлука;] 

/[in the case of meat products, treated stomachs, bladders and intestines derived from fresh meat from lagomorphs and other land mammals: 

satisfies the relevant animal health and public health requirements laid down in Law on veterinary health and Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation 

2009/119/EC 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;] 

 II.1.5.  производите од месо, обработените желудници, мочните меури и цревата: 

/the meat product, treated stomachs, bladders and intestines: 

  II.1.5.1. [се состојат од месо и/или производи од месо добиени од еден вид и поминале обработка што ги исполнува соодветните услови пропишани во Дел 6 од 

Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло  односно еквивалентниот односно еквивалентниот Анекс II на Одлука 2007/777/ЕЗ.] 

/[consists of meat and/or meat products derived from a single species, and has undergone the treatment satisfying the relevant conditions laid down inAnnex VI 

Part 6 to  Book of Rules on import  requirement for live animals aquaculture andproducts of animal or igin, list of third countr ies and veter inary health 

sertificates for import and transit of live animals, aquaculture and products of animal origin and official controls thereof and/or equivalent Annex II to 

Decision 2007/777/EC.] 

  or (2) II.1.5.1. [се состојат од месо од повеќе видови и, откако тоа месо е измешано, целиот производ подоцна поминал обработка која е барем исто 

толку темелна како онаа што се бара за месните состојки на производот од месо пропишано во Дел 6 од Прилог 6 од  Правилникот за 

начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло  односно еквивалентниот Анекс II 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 VI Part 6 to Book of Rules on import  

requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list  of third countries and veterinary health sert ificates for  

import  and transit of live animals, aquaculture and products of animal origin and official controls thereof and/or equivalent Annex II to 

Decision 2007/777/EC;] 

  or (2) II.1.5.1. [се подготвени од месо од повеќе видови и секоја состојка на месото претходно поминала обработка пред да биде измешана, што ги 

исполнува соодветните услови за обработка на месо од тие видови како што е пропишано во Дел 6  Прилог 6 од  Правилникот за 

начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 

потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
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производи од животинско потекло  односно еквивалентниот Анекс II на Одлука 2007/777/ЕЗ (2);] 

/[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 VI Part 6 to Book of Rules on import 

requirement for live animals aquaculture andproducts of animal origin, list  of third countries and veterinary health sert ificates for  

import  and transit of live animals, aquaculture and products of animal origin and official controls thereof and/or equivalent Annex II to 

2007/777/EC (2)]; 

 II.1.6.  по обработката, преземени се сите мерки на претпазливост за да не дојде до контаминација 

/after treatment all precautions to avoid contamination have been taken 

 (2)[II.1.7. Дополнителни гаранции:/Additional guarantees: 

  во случај на производи од месо од живина кои не поминале низ специфична обработка и се наменети за Република Македонија или за региони кои се признаени во 

согласност со националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Член 15 од Директива 2009/158/ЕЕЗ, месото од живината добиено од 

живина која не е вакцинирана од Њукаселска болест со жива вакцина 30 дена пред колењето;] 

/in the case of poultry meat products which have not undergone a specific treatment and are destined for Republic of Macedonia and. or regions thereof which have been 

recognised in accordance with national legislation governing veterinary area  and/or equivalent Article 15 of Council Directive  2009/158/EEC, 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;] 

(2)II.2. Потврда за здравствената исправност 

/Public Health Attestation 

 Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби на Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Регулативи (ЕЗ) Бр. 178/2002, (ЕЗ) Бр. 

852/2004, (ЕЗ) Бр. 853/2004 и (ЕЗ) Бр. 999/2001 и потврдувам дека производите од месо, обработените желудници, мочните меури и цревата опишани погоре се произведени во 

согласност со тие услови, поточно дека: 

/I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 , (EC) No 853/2004 and 

(EC) 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: 

 II.2.1. доаѓаат од објект(и) што имплементираат програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната 

Регулатива (ЕЗ) Бр. 852/2004; 

/they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent 

Regulation (EC) No 852/2004; 

 II.2.2. произведени се од суровини што ги исполнуваат условите од Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Деловите I до IV од Анекс III на 

Регулатива (ЕЗ) Бр. 853/2004; 

/they have been produced from raw material which met the requirements of Law on veterinary public health and/or equivalent Sections I to VI of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004; 

 II.2.3.1.(2) производите од месо се добиени од месо од домашни свињи кои или биле предмет на испитување за трихинелоза и е со негативни резултати, или биле предмет на 

ладна обработка во согласност со Правилникот за посебни барања за контрола на Trihinella во месо (Службен весник на Република Македонија Бр. 32/2009) односно 

еквивалентната Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 2075/2005; 

/the meat products have been obtained from domestic pig meat which either has been subject to an examination for trichinosis with negative results or has been subjected to a 

cold treatment in accordance with Book of Rules on specific requirement for control of Trihinella in meats( Official journal of Republic of Macedonia No. 32/2009) and/or 

equivalent Commission Regulation (EC) No 2075/2005; 

 II.2.3.2.(2) производите од месо се добиени од коњско месо или од месо од диви свињи кои биле предмет на испитување за трихинелоза и е со негативни резултати во согласност 

со Правилникот за посебни барања за контрола на Trihinella во месо односно еквивалентната Регулатива на Комисијата (ЕЗ) 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 Rules on specific requirement for control of Tr ihinella in meats and/or equivalent Commission Regulation (EC) No 2075/2005; 

 II.2.3.3.(2) обработените желудници, мочните меури и цревата се произведени во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Дел XIII од Анекс 

III на Регулатива (ЕЗ) бр. 853/2004; 

/the treated stomachs, bladders and intestines have been produced in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Section XIII of Annex III, to Regulation 

(EC) No 853/2004; 

 II.2.4. означени се со етикета за идентификација во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Дел I од Анекс II на Регулатива (ЕЗ) бр. 

853/2004; 

/they have been marked with an identification mark in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Section I of Annex II to Regualtion (EC) No 853/2004; 

 II.2.5. на етикетата што е прикачена на пакувањето на производите од месо опишани погоре, е назначено дека производите од месо се добиени целосно од свежо месо од 

животни заклани во кланици одобрени за извоз во Република Македонија или од животни заклани во кланица специјално за испорака на месо за потребната обработка 

како што е пропишано во Дел 6  Б и В од Прилог 6  од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  

формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло  односно еквивалентните Дел 2 и Дел 3 од Анекс II од Одлука 2007/777/EЗ;  

/the label affixed on the packaging of meat products described above, bear(s) a mark to the effect that the meat products come wholly from fresh meat from animals slaughtered 

in slaughterhouses approved for exporting to the Republic of Macedonia or, from animals slaughtered in a slaughterhouse specially for the delivery of meat for the required 

treatment as laid down in Annex VI Part 6 B and C to Book of Rules on import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal or igin, list of third 

countries and veterinary health sert ificates for import and transit of live animals, aquaculture and products of animal or igin and official controls thereof and/or 

equivalent Part 2 and 3 of Annex II of Decision 2007/777/EC; 

 II.2.6. ги исполнуваат битните стандарди наведени во Правилникот за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошки киритериуми (Службен весник 

на Република Македонија Бр. 78/2008) односно еквивалентната Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбените 

производи;  

/they satisfy the relevant criteria set out in Book of Rules on microbiological criteria for food (Official journal of Republic of Macedonia No. 78/2008) and/or equivalent Commission 

Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for food stuffs; 

 II.2.7. исполнети се гаранциите што ги опфаќаат живите животни и производите од нив, предвидени со планот за резидуи во согласност со Законот за ветеринарно јавно 

здравство односно еквивалентната Директива 96/23/EЗ, а особено член 29 од неа; 

/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/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 

 II.2.8. транспортните средства и условите за товарење на производите од месо од оваа пратка ги исполнуваат хигиенските услови пропишани во врска со извозот во 

Република Македонија; 

/the means of transport and the loading conditions of meat products of this consignment meet the hygiene requirements laid down in respect of export to the Republic of  

Macedonia; 

 II.2.9.  доколку содржат материјал од говеда, овци или кози, свежото месо и/или цревата употребени во подготовка на производите од месо и/или обработените црева 

подлежат на следниве услови во зависност од категоријата на ризик од БСЕ на земјата на потекло: 

/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 shall be 

subject to the following conditions depending on the BSE risk category of the country of origin: 

  (2)II.2.9.1. за увоз од земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ како што е наведено во прописите од областа на ветеринарното здравство односно 

еквивалентниот  Анекс на Одлука на Комисијата 2007/453/ЕЗ како што е изменета: 

/for imports from a country or a region with a negligible BSE risk as listed in National veterinary legislation and/or equivalent Annex to Commission Decision 

2007/453/EC as amended: 

   (1) земјата на потекло или регионот се класифицирани во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно 

еквивалентниот  член 5(2) од Регулатива (ЕЗ) Бр. 999/2001 како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ; 

/the country or region is classified in accordance with National veterinary legislation and/or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as 

a country or region posing a negligible BSE risk; 

   (2) говедата, овците и козите од кои се добиени производите, се родени, континуирано одгледувани и заклани во земја со занемарлив ризик 

од БСЕ и поминале ante-mortem и post-mortem преглед; 

/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 negligible BSE risk and passed ante-mortem and post-mortem inspections; 

   (2)(3) доколку во земјата или регионот имало претходно појава на БСЕ: 

/if in the country or region there have been BSE indigenous cases: 

    (2)(a) животните биле родени по датумот на кој стапила на сила забраната за хранење на преживари со месно и коскено брашно и 

други преработки од трупот добиени од преживари; 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 

    (2)(b) производите од говеда, овци и кози не содржат и не се добиени од назначен ризичен материјал како што е дефинирано во 

Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс V на Регулатива (ЕЗ) Бр. 999/2001, или механички 

одвоено месо добиено од говеда, овци или кози. 
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/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 public 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. 

  (2)II.2.9.2. за увоз од земја или од регион со контролиран ризик од БСЕ како што е наведено во Законот за ветеринарно јавно здравство односно 

еквивалентниот Анекс на Одлука на Комисијата 2007/453/ЕЗ како што е изменета;  

/for imports from a country or a region with a controlled BSE risk as listed in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex to Commission Decision 

2007/453/EC as amended: 

   (1) земјата на потекло или регионот се класифицирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот 

член 5(2) од Регулатива (ЕЗ) Бр. 999/2001 како земја или регион со контролиран ризик од БСЕ; 

/the country or region is classified in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 

999/2001 as a country or region posing a controlled BSE risk; 

   (2) говедата, овците и козите од кои се добиени производите поминале ante-mortem и post-mortem преглед; 

/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 се добиени производите наменети за извоз, не се заколени после зашеметување со гасен пиштол, или 

убиени на истиот начин, или заколени после зашеметување со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива 

кранијалната шуплина; 

/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; 

   (2)(3)(4) производите од говеда, овци и кози не содржат и не потекнуваат од назначени ризичен материјал, како што е дефинирано во Законотот 

за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс V од Регулативата (ЕЗ) Бр. 999/2001, или механички одвоено месо 

добиено од говеда, овци и 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 on 

veterinary public 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. 

   (2)(4)(5) во случај на црева што првично потекнуваат од земја или од регион со занемарлив ризик 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 shall be subject to 

the following conditions: 

    (a) земјата на потекло или регионот се класифицирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно 

еквивалентниот член 5(2) од Регулатива (ЕЗ) Бр. 999/2001 како земја или регион со контролиран ризик од БСЕ; 

/the country or region is classified in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) 

No 999/2001 as a country or region posing a controlled BSE risk; 

    (b) говедата, овците и козите од кои се добиени производите, се родени, контиунирано одгледувани и заклани во земја или 

регион со занемарлив ризик од БСЕ и поминале ante-mortem и post-mortem преглед; 

/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; 

    (2)(c) доколку цревата потекнуваат од земја или од регион каде што имало појава на БСЕ: 

/if the intestines are sourced from a country or region where there have been BSE indigenous cases:. 

     (2)(i) животните биле родени по датумот на кој стапила на сила забрана за хранење на преживните животни со месно и 

коскено брашно и други преработки од трупот кои потекнуваат од преживари; 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 

     (2)(ii) производите од говеда, овци и кози не содржат и не се добиени од назначен ризичен материјал како што е 

дефинирано во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс V на Регулатива (ЕЗ) 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 Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 and/or equivalent Law on veterinary public health. 

  (2)II.2.9.3. за увоз од земја или од регион со неутврден ризик од БСЕ како што е наведено во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот 

Анекс на Одлука на Комисијата 2007/453/ЕЗ: 

/for imports from a country or a region with an undetermined BSE risk as listed in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex to Commission 

Decision 2007/453/EC: 

   (1) говедата, овците и козите се добиени производите, не се хранети со месно и коскено брашно или други преработки од трупот кои 

потекнуваат од преживни животни и поминале ante-mortem и 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 после зашеметување со гасен пиштол, или убиени на истиот 

начин, или заколени после зашеметување со разорување на ткивото на ЦНС со употреба 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 

   (2)(5)(3) производите од говеда, овци и кози не се добиени од: 

/the products of bovine, ovine and caprine animal origin are not derived from: 

    (i) назначени ризични материјали како што е наведено во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот 

Анекс V од Регулативата (ЕЗ) Бр. 999/2001; 

/specified risk material as defined in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; 

    (ii) нервно и лимфно ткиво изложено за време 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. 

   (2)(4)(4) во случај на црева што првично потекнуваат од земја или од регион со занемарлив ризик 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 shall be subject to 

the following conditions: 

    (a) земјата на потекло или регионот се класифицирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно 

еквивалентниот член 5(2) од Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 како земја или регион со неутврден ризик од БСЕ; 

/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 an undetermined BSE risk; 

    (b) говедата, овците и козите од кои се добиени производите се родени, контиунирано одгледувани и заклани во земја или во 

регион со занемарлив ризик од БСЕ и поминале ante-mortem и post-mortem преглед; 

/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; 

    (2)(c) доколку цревата потекнуваат од земја или од регион каде што имало појава на БСЕ: 

/if the intestines are sourced from a country or region where there have been BSE indigenous cases: 

     (2)(i) животните биле родени по датумот на кој стапила на сила забрана за хранење на преживните животни со месно и 

коскено брашно и други преработки од трупот кои потекнуваат од преживари; 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 

     (2)(ii) производите од говеда, овци и кози не содржат и не се добиени од назначен ризичен материјал како што е 

дефинирано во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс V на Регулатива (ЕЗ) 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 public health and/or equivalent Annex V to Regulation (EC) No 999/2001. 
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Забелешки / Notes 

Дел I / Part I: 

(1) Пополни соодветно. 

/Complete as appropriate. 

- Рамка I.8: 

/Box reference I.8: 

регион (доколку е соодветно) како што е дадено во Дел 6  од Прилог 6 од  Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло  односно еквивалентниот Анекс II на Одлука на Комисијата 2007/777/EЗ (како што е последен пат 

изменета). 

/region (if appropriate) as appearing in Annex VI Part 6 to Book of Rules on import requirement for live animals aquaculture andproducts of animal or igin, list of 

third countr ies 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 II to Commission Decision 2007/777/EC (as last amended). 

- Рамка I.11: 

/Box reference I.11: 

Место на потекло: име и адреса на објектот што испраќа. 

/Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Рамка I.15: 

/Box reference I.15: 

Број на регистрација (железнички вагони или контејнер и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Треба да се дадат посебни информации во случај на 

растоварање 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. 

- Рамка I.19: 

/Box reference I.19: 

употреби го соодветниот ХС код: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04. 

/use the appropriate HS codes: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04. 

- Рамка I.23: 

/Box reference I.23: 

Идентификација на контејнерот/број на пломба: само таму каде што е применливо. 

/Identification of container/Seal number: only where applicable. 

- Рамка I.28: 

/Box reference I.28: 

‘Видови’: да се избере меѓу видовите опишани во дел II.1.1. (A); 

‘Природа на стоката’: изберете од следново: производи од месо, обработени желудници, мочни меури или црева; 

‘Кланица’: која било кланица или ‘објект за манипулација со дивеч’;  

‘Ладилник’: кој било објект за складирање: 

/'Species': select among species described in Part II 1.1. (A); 

'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 facility. 

Дел II / Part II: 

(1) Производи од месо како што е пропишано во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната точка 7.1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004 и обработени 

желудници, мочни меури и црева кои биле подложени на обработка како што е пропишано во  Дел 6  Г од Прилог 6 од  Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на 

трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи 

од животинско потекло  односно еквивалентниот Анекс II Дел 4 од Одлуката 2007/777/EЗ. 

/Meat products as laid down in point 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 and treated stomachs, bladders and intestines that have undergone one of the treatments laid down inAnnex VI 

Part 6 D to Book of Rules on import  requirement for  live animals aquaculture andproducts of animal origin, list of third countr ies and veterinary health sertificates for import and transit  

of live animals, aquaculture and products of animal or igin and official controls thereof and/or equivalent Annex II part 4 to Decision 2007/777/EC. 

(2) Да се задржи соодветното. 

/Keep as appropriate. 

(3) Со исклучок од точка 4, може да се увезат трупови, полутки или полутки исечени на не повеќе од три дела и четвртинки што не содржат назначен ризичен материјал освен ’рбетен столб, 

вклучувајќи дорзални ганглии. 

Кога не е потребно отстранување на р’бетениот столб, трупови или парчиња од трупови од говеда што содржат р’бетен столб се означуваат со сина лента на етикетата наведени во 

националнато законодавство од областа на ветеринарно задравство односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 1760/2000. 

Во случај на увоз, бројот на говедски трупови или исечени парчиња од трупови од кои е потребно да се отстрани р’бетниот столб како и бројот на оние од кои не е потребно да се извади 

р’бетениот столб се додаваат во документот од националнато законодавство од областа на ветеринарно задравство односно од еквивалентниот Член 2(1) на Регулатива (ЕЗ) Бр. 136/2004. 

/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, may be imported. 

When removal of the vertebral column is not required, carcasses or wholesale cuts of carcasses of bovine animals containing vertebral column, shall be identified by a blue stripe on the label referred 

to in National legislation governing veterinary area and/or equivalent Regulation (EC) No 1760/2000. 

The number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which removal of the vertebral column is required as well as the number where removal of the vertebral column is not required 

shall be added to the document referred to in National legislation governing veterinary area and/or equivalent and/or Article 2(1) of Regulation (EC) No 136/2004 in case of imports. 

(4) Се применува само за увоз на обработени црева. 

/Only applicable to imports of treated intestines. 

(5) Со исклучок од точка 3, може да се увезат трупови, полутки или полутки исечени на не повеќе од три дела и четвртинки што не содржат друг назначен ризичен материјал освен ’рбетен 

столб, вклучувајќи дорзални ганглии. 

Кога отстранувањето на р’бетниот столб не е потребно, трупови или парчиња од трупови од говеда што имаат р’бетен столб се означуваат со јасно видлива сина лента на етикетата 

наведени во националнато законодавство од областа на ветеринарно задравство односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) бр. 1760/2000. 

Во случај на увоз, посебни информации за бројот на говедски трупови или исечени парчиња од трупови од кои е потребно да се отстрани р’бетениот столб како и бројот на оние од кои не 

е потребно да се отстрани р’бетениот столб се додаваат во документот од националнато законодавство од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Член 2(1) на 

Регулатива (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, shall be identified by a clearly visible blue stripe on the 

label referred to in National legislation 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 shall be added to the document referred to in National legislation governing veterinary area and/or equivalent Article 2(1) of Regulation (EC) No 136/2004 in case of imports. 

- Бојата на потписот мора да бидат во боја различна од онаа на штампаниот текст во сертификатот. Истот важи и за печатот, освен ако не е втиснат или воден печат 

/The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to the stamp other than those embossed or watermarked. 
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/Date: 
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/Signature: 
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Прилог XXIII 

Дел А 
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Дел Б 

 

 

 


