
                                      KENNEL ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA    
КИНОЛОШКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Поштенски фах 728, ул. Коста Шахов 6-1/1, 1000 Скопје Tел. ++389 23 085 860 електронска пошта: karmkd@gmail.com 
  

КСМ образец бр. 16    ФОРМУЛАР/ FORM 

o МАКЕДОНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА/ Title National Champion in beauty (CHMKD)  

o МЛАД МАКЕДОНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА/ Title Junior Champion in beauty (JCHMKD) 

o ГРАНД ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Grand Champion in beauty (GrandCH) 

o МЛАД ГРАНД ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Junior Grand Champion in beauty (ЈGrandCH) 

o БАЛКАНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Balkan Champion in beauty (BalkanCH) 

o МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Junior Balkan Champion in beauty (ЈBalkanCH) 
 

Податоци за кучето/Dog info 

Раса/Breed  

Име на кучето/ Dog’s Name  

Број на родовник/ Registration Number  

Датум на раѓање/ Birth date   

Микрочип бр./ Microchip Number  

Информации за сопственикот/ Owner’s informations 

Име и презиме/  Name and lastname  

Адреса/ Address  

Држава/State  

e-mail 

 

 
 
 

Титула Македонски шампион во убавина се доделува на: / The rule for obtaining National Champion title is: 
-Кучето мора да има освоено најмалку три кандидатури – CAC (JCAC), со исклучок на оние земји со кој е 
потпишан договор и странски сопственици / for foreign owners: the dog must obtain at least two CAC (JCAC) 
candidatures at the shows in Macedonia, with the exception of countries with which an agreement has been 
signed 

Титула Гранд шампион во убавина се доделува на: / The terms for Grand Champion title is: 
- Кучето мора да има стекнато македонски шампионат и има освоено уште еден CAC (JCAC)  /  dog has to be 
already Champion of Macedonia, and with one obtained CAC (JCAC)  acquires a condition for title Grand 
champion of Macedonia in beauty. 

Титула Балкански шампион во убавина се доделува на: / The terms for Balkan Champion title is: 
- Кучето мора да има стекнато македонски шампионат,  да има освоено шампионат на уште една балканска 
земја /  dog has to be already Champion of Macedonia, at the day of show the dog must already had title Balkan 
champion from another Balkan country acquires a condition for title Balkan champion of Macedonia in beautu.

 
 

Изложба/Show Датум на изложбата/ 
date of the show 

Освоена кандидатура/ 
candidature 

 

Судија/judge 

    
    
    
Датум и место/Date and place 
 
 

 Потпис/Signature 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

    
   
Потписниците се одговорни за точноста на податоците. КСМ не превзема одговорност за нивната  исправност. 
Надомест за сертификатот се наплаќа по цена од  утврдениот ценовник. 
The signatories are responsible for the accuracy of the data. KSM does not take responsibility for their  accuracy. 
Тhe payment for the certificate is charged at the price of the determined price list. 

mailto:karmkd@gmail.com

