УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ НА РОДОВНАТА КНИГА ВО КСМ
Сите Кинолошки друштва ( КД ) и Кинолошки Клубови (КК ) се должни при пријава
на легло да ги достават комплетно пополнети и потпишани следните документи
во 2 примерока :

1. Потврда за парење,
2. Пријава на легло
Леглото мора да биде заверено од страна на испракачот со број и дата.
При приемот во КСМ истото се регистрира и заведува со број и дата.
Документацијата може да се достави и по електронски пат, но мора да бидат
уредно заверени и потпишани. Увид на леглото врши кинолошки судија или
овластено лице од СС на КСМ.
Родовниците од двата родителите се доставуваат, а задолжително мора да биде
извршен пренос на сопственоста на сопственикот со заверен печат. Според
Законот за идентификација и обележување , задолжително мора да биде внесен и
микрочипот во предвидената графа на двата родители (Закон за идентификација
и регистрација на животните-Правилник за идентификација и регистрација на
домашните миленици, Сл.весник бр.18 од 01.02.2013г). Доколку е извршено
чипирање леглото треба да биде пријавено во КСМ и кај матичниот ветеринар.
Наведете ги телефоните и емаил адреси од сопствениците заради евентуални
консултации и информации.
Во принцип не е дозволено парење во сродство (заклучно со трета генерација),
освен кај регистрирани одгледувачници и врвни одгледувачи кои имаат одредени
цели при одгледувањето и селекцијата. Во спротивно потребно е да се поднесе
барање за кое решава СС на КСМ.
Кон леглото се прилагаат и копии од оценски листи. Истите треба да бидат
потпишани од судиите (своерачно напишани име и презиме и потпис или
факсимил ). Шампионати, титули, снимки на колкови и лакти и други евентуално
извршени тестови и испитувања кои се внесуваат во родовниците на потомството.
Леглото се пријавува на возраст од 3 недели до 3 месеци. После овој период се
прилага молба и се доплаќа според ценовникот. За пријавување на легло важи
принцип на “месна надлежност” што значи дека леглото се пријавува во општината
– градот по избор на сопственикот. Доколку нема кин.друштво, пријавта се врши во
соседната општина.

Сите увезени кучиња мора да имаат Експортен родовник и оценка од овластен
македонски кинолошки судија.
Изработените легла се доставуваат до испраќачите по извршена исклучиво
вирманска уплата на фактурите.

Родовната книга се затвара заклучно со 25.12 во тековната година. Сите
пристигнати легла до овој датум ке бидат прегледани и заверени со што влегуваат
во евиденција на легла за предметната година.
За сите други прашања, важат одредбите од Правилникот за Стручна работа на
КСМ!
Овој правилник почнува да важи од 01.04.2019 година!
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