
 
Дел 9.4.1 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕНА ПОТВРДА 

Additional health attestation 
За преработени бивалвни мекотели од видот Acanthocardia tuberculatum 

For processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum 
 

Официјалниот ветеринар со ова потврдува дека преработените бивалвни мекотели од видот Acanthocardia tuberculatum, наведени во ветеринарно 
здравствениот сертификат 
/The official inspector hereby certifies that the processed bivalve molluscs of the species Acanthocardia tuberculatum, certified in the health certificate reference  
Бр./No: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. се собрани од производствени подрачја јасно одредени, контролирани и  овластени од надлежните органи за целта на Законот за 
ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр 114/2007) односно еквивалентната  Одлука на 
Комисијата 2006/766/ЕК (1), каде што нивото на ПСП во деловите што се јадат од овие мекотели, e понизок од 300 μg на 100g; 
/were harvested in production areas clearly identified, monitored and authorised by the competent authority for the purpose of Law on veterinary 
public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007), and/or equivalent Commission Decision 2006/766/EC (1) and where the 
PSP level in the edible parts of these molluscs is lower than 300 μg for 100g; 

2. се транспортирани во контејнери или возила запечатени од надлежниот орган, директно до објектот: 
/were transported in containers or vehicles sealed by the competent authority, directly to the establishment: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(име и број на одобрение на објектот, која е овластена од страна на надлежниот орган за понатамошно нивно обработување) 
/(name and official approval number of the establishment, especially authorised by the competent authority to carry out their treatment); 

3. за време на транспортот се придружувани од документ, кој е издаден од надлежниот орган, со кој се одобрува транспорт, се потврдува 
за природата и количината на производот,  областа од која потекнуваат и дестинацијата; 
/were accompanied during the transport to this establishment by a document issued by the competent authority which authorises the transport, 
attesting to the nature and quantity of the product, area of origin and establishment of destination; 

4. се подложени на температурен третман според Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс на 
Одлуката 96/77/ЕЗ; 
/were subjected to the heat treatment to the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex to Decision 96/77/EC; 

5. не содржи ПСП на ниво кое може да се детектира со биолошки метод, што е прикажано на прикачениот аналитички извештај(и) од 
тестот направен врз секоја група од пратката за која се однесува оваа потврда. 
/do not contain a PSP level detectable by the bioassay method, as demonstrated by the attached analytical report(s) of the test undertaken on 
each lot included in the consignment covered by this attestation. 

Официјалниот ветеринар со ова потврдува дека надлежниот орган ja верификувал ”сопствената здравствена проверка” имплементирана од 
објектот назначен во точка 2 која посебно се однесува на температурниот третман назначен во точка 4. 
/The official inspector hereby certifies that the competent authority has verified that the 'own health' checks implemented in the establishment referred to 
in point 2 are specifically applied to the heat treatment referred to in point 4. 
Долупотпишаниот официјален ветеринар со ова изјавува дека е запознаен за одредбите  од Законот за ветеринарно јавно здравство односно 
еквивалентната Одлука бр 96/77/ЕЗ и дека прикачениот аналитички извештај(и) ги претставува(ат) резултатите од тестот извршен врз 
производот после преработката. 
/The undersigned official inspector hereby declares that he/she is aware of the provisions of Law on veterinary public health and/or equivalent Decision 
96/77/EC and that the attached analytical report(s) correspond(s) to the test carried out in the products after processing. 
 
 

 
       
 
 
 

Официјален ветеринар 
/Official inspector 

 

   
 Име (со големи букви) 

/Name (in capitals): 
Квалификации и титула 
/Qualification and title: 

 Дата/Date:  

 Печат/Stamp: Потпис/Signature: 
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