
Прилог 3.  

   

ПОТВРДА О ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ И ПРИРОДНОМ ПАРЕЊУ  

____________________________________ 
Назив извођача вештачког осемењавања  

ПОТВРДА О ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ*  

Име/назив и адреса одгајивача плоткиње: 

_____________________________________________________________________________________________ 

ИД број плоткиње: _____________________________________________________________________________________ 

Број у главној матичној евиденцији плоткиње _________________________________________________ 

Врста и раса плоткиње: __________________________________________________________  

Датум, односно година рођења:____________________________ 
Раса и број у главној матичној евиденцији оца плоткиње (и име за бикове и пастуве):________________________________________ 

ОСЕМЕЊАВАЊЕ  

Редни број 

осемењавања и 

реосемењавања**  

Датум  

Подаци о приплодњаку  

ИД број  

Број у главној 

матичној 

евиденцији  

Раса (и име за бикове и пастуве)  

               

               

               

* Потврда о вештачком осемењавању се води у два истоветна примерка (нумерисана је и увезана у блок), од којих: 

1) први примерак, који прати утрошена доза сперме остаје код одгајивача плоткиње, а други примерак остаје у блоку код извођача - 

када вештачко осемењавање врши извођач вештачког осемењавања 

2) први примерак, који прати утрошена доза сперме остаје код одгајивача плоткиње, а други примерак се доставља извођачу 

најкасније 90 дана од дана осемењавања - када вештачко осемењавање врши одгајивач у властитом стаду. 

** Понављање вештачког осемењавања плоткиње уписује се у раније издату потврду о вештачком осемењавању који одгајивач 

плоткиње мора дати на увид извођачу. Ако није на располагању раније издата потврда, издаје се нова потврда и означава се као 
дупликат.  

__________________________________ 
име/назив и адреса одгајивача приплодњака  

ПОТВРДА 
О ПРИРОДНОМ ПАРЕЊУ ПЛОТКИЊЕ*  

Врста и раса плоткиње: _____________________ 

ИД број: ________________________________________________________________ 

Број у главној матичној евиденцији плоткиње ______________________________ 

Датум, односно година рођења плоткиње: ___________________________________________ 
Раса и број у главној матичној евиденцији оца плоткиње (и име за бикове и пастуве):________________________________________ 

ПАРЕЊЕ  

Редни 

број 

парења**  

Датум 

парења  

Подаци о приплодњаку  

ИД број  

Број у 

главној 

матичној 

евиденцији  

Раса (и име за бикове и пастуве)  

Редни број у 

евиденцији о 

природном 

парењу  

                  

                  

                  

                  

* Потврда о природном парењу плоткиње састоји се од два истоветна примерка, нумерисана и увезана у блок, који одгајивач 

приплодњака за природно парење у властитом стаду, након обављеног парења попуњава, од чега први примерак чува на 

пољопривредном газдинству, а други примерак потврде, у сарадњи са основном одгајивачком организацијом, доставља главној 

одгајивачкој организацији. 

** Понављање природног парења плоткиње уписује се у раније издату потврду о природном парењу. Ако није на располагању 

раније издата потврда издаје се нова потврда и означава се као дупликат.  
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