
СПИСАК ПРЕДАВАЧА САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ  
СА ТЕМАМА ЗА 2008/2009. ГОДИНУ 

(предавачи су поређани по почетном слову презимена)  
 
 
1) Зоран Аврамовић 
18230 Сокобања, ул. Радоја Домановића бр. 13 
(018) 834-592, (063) 17-18-904, (060) 444-0117, banjac988@yahoo.com 
- Стационарно пчеларење ДБ кошницама без прихрањивања  
- Производња матица из природних матичњака 
- Препознавање болести пчела и њихово спречавање - отклањање 
- Квалитет меда и његова производња 
 
2) Mr Наум Банџов 
Магистар биолошких наука – група „Пчеларство“ 
22327 Марадик, ул. Фрушкогорска бр. 25 
(022) 506-676, (063) 599-260, (063) 536-778 
- Од наставних средстава користи графоскоп, дијапројектор, видео пројектор (видео бим). 
- Нове биолошко-еколошке технике пчеларења ЛР и ДБ кошницом 
- Селекција и одгајање висококвалитетних и хигијенских матица и рад са Рошфусовим 
оплодњацима 
- Сузбијање болести пчелињег легла (технолошко-биолошко-превентивно-генетским методама) 
- Практичне теме по избору друштава или удружења пчелара из земље и иностранства у 
Едукационом центру на пчелињаку у Марадику (Центар поседује 40 места за седење под 
надстрешницом) 
 
3) Prof. dr Душан Бањац  
Професор, дипломирани инжењер 
11080 Земун, ул. Карађорђева бр. 10/141 
(011) 210-7216, (064) 183-26-93, ugppk@infosky.net 
- Наставна средства користи у договору са организатором предавања. 
- Америчка куга пчелињег легла, искуства и поуке 
- Сезонски пролетњи и јесењи радови на пчелињаку као превентива здравствене заштите пчела 
 
4) Иван Брндушић 
19210 Бор, ул. Д. Радосављевића бр. 46/9 
(030) 496-740, (063) 406-673, brnda@nadlanu.com ; www.brnda.com  
- У 2007/2008 одржао 5 предавања. Од наставних средстава користи видео-бим. 
- Живот и заштита медоносне пчеле у природном станишту 
- Може ли природа да демантује науку 
 
5) Dipl. ing. Милан Враштановић 
Дипломирани инжењер организационих наука 
11420 Смедеревска Паланка, ул. Свете Каменоресца бр. 1/1 
(026) 317-788 
- У 2007/2008 одржао 5 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп и лап-топ. 
- Усавршена технологија пчеларења ЛР кошницама као један од предуслова добијања 
висококвалитетног меда 
- Неопходни и битни услови за оптималан пролећни развој пчелињих друштава 
- Одгајање пчела и искоришћавање багремове паше 
 
6) Бранислав Ђуричић 
15000 Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 15/2 
(015) 348-686, (015) 345-329 



- Од наставних средстава користи графоскоп, дијапројектор и демонстрациона огледна средства 
- Пчеларење АЖ-кошницом у савременим условима - блок систем са хоризонталном и 
вертикалном везом уз подршку техником грејања 
- Техника грејања и могућности њене примене у пчеларству 
 
7) Dr med. Родољуб Живадиновић 
Лекар специјалиста епидемиологије, апитерапеут  
18210 Житковац, ул. Стојана Јанићијевића бр. 12 
(018) 846-734, (060) 444-01-01, (063) 860-8510, rodoljubz@nadlanu.com ; http://rodoljub.pcelinjak.com 
-У сезони 2007/2008. одржао 81 предавање. Од наставних средстава користи компјутер и видео 
пројектор (видео бим), практичну презентацију. 
- Примењена достигнућа савремене апитерапије 
- Узроци зимских угинућа пчела и њихово спречавање 
- Нове методе пчеларења 
- Биологија понашања варое и њено ефикасно сузбијање на основу најновијих научних сазнања (све 
методе) 
- Сузбијање варое препаратима који не загађују мед и друге пчелиње производе (тимол и оксална 
киселина) сходно препоруци Европске радне групе за интегрално сузбијање варое, са 
пројектовањем презентационих филмова 
- Практична примена модерних научних сазнања у сузбијању америчке трулежи, ноземозе и 
кречног легла 
- Како да извучете профит из пчеларства  
- Добра пчеларска пракса и HACCP систем  
 
8) Dipl. ecc. Ђоко Зечевић, професор  
31320 Нова Варош, насеље „Брдо“ 
(033) 63-160, (064) 178-00-50, brdozlatar@gmail.com ; www.zlatarpcela.org.yu ; 
http//zlatar.atspace.com 
- У сезони 2007/2008 одржао 10 предавања. Од наставних средстава користи видео пројектор. 
- Специфичности стационарног пчеларења у брдско-планинском подручју 
- Етапе развоја пчелиње заједнице током године 
- Припрема пчелињих заједница за зимовање у брдско-планинском подручју 
- Пролећни развој и припрема пчелињих заједница за главну пашу у брдско-планинском подручју 
- Услови за одржавање јаких пчелињих заједница током године  
 
9) Милан Јовановић 
37240 Трстеник, ул. Радоја Крстића бр. 37/16 
(037) 713-335, (064) 571-7353, apiaryum@gmail.com ; www.apiaryum.co.sr  
- У сезони 2007/2008 одржао 7 предавања. Од наставних средстава рачунар и пројектор. 
- Одгој матица 
- Значај поштовања природних законитости код пчелиње заједнице са освртом на савремене 
научне чињенице и искуства пчелара практичара 
- Еколошка контрола варое 
- Органска производња и пчеларство 
- Ипак будимо у приправности: Кошничина буба (Aethina Thumida) 
- Nosema apis и ceranae – тихе убице пчелињих заједница 
 
10) Милан Јездимировић 
Машински техничар 
34000 Крагујевац, ул. Спасеније Цане Бабовић бр. 3/3-29 
(034) 322-419, (064) 315-21-91 
- У 2007/2008. одржао 3 предавања. Од наставних средстава користи ДВД плејер и видео бим. 
- Минимум рада за максималне приносе, без прихране и селидбе ДБ и ЛР пчелињих друштава 
- Конструкција ДБ и ЛР кошнице, са освртом на подњачу и збег 



- Медоносно биље и дрвећe као основ за развој пчелињих друштава и високих приноса (Еспарзета 
и Перко) 
 
11) Јово Кантар 
11508 Грабовац, ул. Видански крај 54 Д 
(064) 694-070 
- Матица – мисаона именица 
- Са здравим пчелама у XXI век 
- Здрав пчелар – здраве пчеле 
 
12) Prof. dr sc. Јован Кулинчевић 
11000 Београд  
(011) 444-222-1, (011) 397-45-40  
- Новости из пчеларске науке и праксе (америчке, немачке и руске науке) 
- Узроци страдања пчелињих заједница – колапс пчелињих друштава 
- Селекција у производњи матица 
 
13) Dr med. Видоје Кулић 
Лекар специјалиста, пулмолог 
25000 Сомбор, ул. Сонћански пут бр. 63 
(025/) 442-981, (064) 239-87-47, vijkulic@EUnet.yu 
- У сезони 2007/2008 одржао 5 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп и фолије, 
као и слајдове са ЦД-а. 
- Алергија на убод пчеле, заштита и прва помоћ и десензибилизација 
- Утицај пчелињих производа на здравље човека (спречавање и лечење болести пчелињим 
производима, начин чувања и коришћења, дневне дозе и рецептуре приправака од пчелињих 
производа) 
- Демонстрација практичне примене оксалне киселине у сузбијању варое методом накапавања у 
ДБ и ЛР кошницама 
 
14) Данча Марковић 
25255 Каравуково, ул. Светог Саве бр. 17 
(025) 762-404 
- У сезони 2007/2008 одржао 4 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп. 
- Економика пчеларења ЛР кошницом са високом подњачом и међуподњачом, и борба за високе 
приносе 
- Буђење и пролећни развој пчелињих друштава 
 
15) Mr chem. Јован Марковић 
11000 Београд, ул. Његошева бр. 38/6 (од половине новембра до почетка марта) 
85310 Будва, Марковићи бб, Црна Гора (од почетка марта до половине новембра) 
(011) 344-71-88, (064) 4007-124, nikolics@eunet.yu (услужна адреса) 
+382 (0) 86 458-989, +382 (0) 67 416-128 
- У сезони 2007/2008. одржао 2 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп и  фолије.  
- Третман оксалном киселином против варое 
- Третман мрављом киселином против варое 
- Третман мрављом и оксалном киселином против варое 
 
16) Mr vet. med. Казимир Матовић 
Магистар наука ветеринарске медицине, Ветеринарски специјалистички институт у  Краљеву 
36000 Краљево, ул. Чика Љубина бр. 5/6 
(036) 321-562, (036) 235-504, (064) 82-47-504, kazo@ptt.yu ; kazimirmatovic@yahoo.com ; 
matovic@vsikv.com  
-У сезони 2007/2008. одржао 17 предавања. Од наставних средстава користи рачунар и видео бим. 



- Болести пчела и пчелињег легла 
- Законска регулатива у пчеларству 
- Антибиотици и њихова употреба у пчеларству 
- Квалитет и микробиолошка исправност меда 
 
17) Dr med. Верица Милојковић 
Специјалиста опште медицине, апитерапеут 
18000 Ниш, ул. Даничићева бр. 7 
(018) 562-574, (064) 20-23-218, e-mail: vericamilojkovic@gmail.com ; http://verica.pcelinjak.com/ 
- У сезони 2007/2008. одржала је 6 предавања. Од наставних средстава користи рачунар и 
пројектор. 
- Тајне пчелињих производа (мед, цветни прах, матична млеч, прополис, пчелињи отров и восак, 
трутовска млеч) 
 - Пчелињи производи као лек (код инфекција органа за дисање, болести срца и крвних судова, 
оштећења јетре и панкреаса, малокрвности, болести коже, болести простате) 
 
18) Ђурађ Мркаило 
Мајор оклопних јединица у пензији 
18000 Ниш, ул. М. Горког бр. 2/15 
(018) 249-331 
- У сезони 2007/2008 одржао 4 предавања. Од наставних средстава користи касете са филмовима о 
производњи меда у саћу као и практично приказивање опреме за производњу меда у саћу. 
- Савремена опрема за производњу меда у саћу 
- Техника рада при производњи меда у саћу са тежиштем на симулирање ројења 
 
19) Mr Небојша Недић 
Асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 
Пољоприврдни факултет 
11081 Београд, ул. Немањина бр. 6 
(064) 227-85-20, e-mail: nedicn@agrifaculty.bg.ac.yu 
- У сезони 2007/2008 одржао 7 предавања. Од наставних средстава користи лап-топ и 
видеопројектор. 
- Селекција и одгајивање у пчеларству 
- Исхрана медоносне пчеле 
- Квалитет меда и других пчелињих производа са освртом на увођење стандарда квалитета 
хране HACCP 
- Органско пчеларство 
- Добра пчеларска пракса – услов за добијање квалитетних пчелињих производа 
 
20) Рајко Пејановић, дипломирани правник  
15000 Шабац, ул. Др Аврама Винавера бр. 12/6 
(015) 342-530, 060/444-0108, rajkopejanovic@yahoo.com 
- У сезони 2007/2008. одржао је 17 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп, 
дијапројектор и видео пројектор.   
- Техника пчеларења ЛР и Фарар кошницом 
- Једноматични и двоматични систем 
- Стационарно и селеће пчеларење 
- Узимљавање пчелињих заједница и пролећни развој 
- Припрема за багремову и летње паше 
- Узгој матица за сопствене потребе 
- Превенција пчелињих болести и сузбијање варое 
- Периоди развоја пчелиње заједнице током године 
 
21) Dr Славомир Поповић 



Дипломирани инжењер  
11000 Београд, ул. Милешевска (Саве Ковачевића) бр. 38 
(011) 245-4347, (063) 861-4803 
- У сезони 2007/2008 одржао 7 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп и фолије, 
као и опрему и прибор (према потреби). 
- Савремене методе пчеларења (са једном и више матица) 
- Квалитетна припрема пчелињих друштава за зимовање, пролећни развој и припрема пчелињих 
друштава за главну пашу и спречавање ројидбеног нагона 
- Узгој матица пресађивањем ларви, формирање ројева и додавање матица – на мањим 
пчелињацима 
- Сакупљање (вађење), конзервирање и чување полена, перге, прополиса и матичног млеча 
- Пчелињи производи као храна и лековито средство у домаћинству и израда препарата на бази 
пчелињих производа 
- Примена биолошких мера и органиских киселина (мравље и оксалне) за успешну борбу против 
варое 
 
22) Ing. Властимир Спасић 
Инжењер заштите на раду 
18000 Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 98/12 
(018) 531-754, (063) 87-78-466, (060) 444-0110, maticanis@yahoo.com ; spalev@neobee.net  
- У сезони 2007/2008 одржао 17 предавања. 
- Пролећни развој, усклађен са биологијом пчела и условима у природи 
- Примена оксалне и мравље киселине против варое, са практичном презентацијом  
- Практични поступци и мере спречавања појаве и ширења болести и штеточина пчела 
- Најчешћи узроци угинућа пчелињих заједница у зимском периоду и мере превенције 
 
23) Mr Жарко Степановић 
Магистар војних наука – смер хемија, пуковник ВС у пензији, дипломирани правник 
11000 Београд, ул. Николе Мараковића бр. 8/2 
(011) 3595-004, (011) 8653-002, (064) 339-77-75 
- У сезони 2007/2008 одржао 2 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп, 
графофолије, узорке препарата, одштампане фотокопије рецептура за слушаоце на предавањима. 
- Технологија и рецептуре за израду препарата на бази пчелињих производа и лековитог биља и 
практични резултати примене (на основу 20-годишњег искуства), са тежиштем на лечењу и 
изради препарата за хроничне респираторне болести (алергије, хронични бронхитис, бронхијална 
астма) 
 
24) Prof . dr sc. med. Костадин С. Тричковић 
Специјалиста за медицину рада, иноватор, академик САИН  
18000 Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 1/16 
тел/факс: ++381 (0) 18 671-625, (064) 18-57-111 
- У сезони 2007/2008 одржао 6 предавања. Од наставних средстава користи рачунар и пројектор. 
- Еколошке иновације у пчеларству 
 
25) Prof. dr Милан Ћировић 
Професор Машинског факултета Универзитета у Крагујевцу 
34000 Крагујевац, ул. Словачких побуњеника бр. 6 
(034) 318-037, (036) 877-095, (064) 589-35-04, ciramf@gmail.com 
- У сезони 2007/2008 одржао 16 предавања. Од наставних средстава користи графоскоп. 
- Припрема пчела за зимовање и услови успешног зимовања 
- Припрема пчелињих друштава за главну пашу и њено искоришћење 
- Одгајање, додавање и замена матица 
- Методе и средства за економично и ефикасно сузбијање варое 
- Прихрањивање пчела током године – начини, дозе, ефекти 



 
26) Верољуб Умељић 
34000 Крагујевац, ул. Чеде Дулејановића бр. 33 
(034) 362-879, (063) 814-80-80, vumeljic@ptt.yu ; www.umeljic.com 
- У сезони 2007/2008. одржао 31 предавање. Од наставних средстава користи дијапројектор 
(слајдови), видео бим. 
- Узгој матица за сопствене потребе уз коришћење Jenter i Nicot апарата 
- Техника пчеларења ДБ кошницом 
- Сеоба пчелињих друштава ради постизања великих приноса меда 
- Припрема друштава за ројење, формирање и нега нових ројева 
- Добијање пчелињих производа (мед, восак, прополис, цветни прах, млеч, пчелињи отров) 
- Медоносна флора 
 
27) Dipl. ecc. Миљко Шљивић  
37251 Глободер  
(037) 681-126, (063) 8093-065, msljivic@ptt.yu 
- У сезони 2007/2008 одржао 33 предавања. Од наставних средстава користи лап-топ и видео бим, 
графоскоп са графофолијама. 
- Радови за пролећни развој 
- Радови током лета 
- Припрема пчела за зиму  
- Утицај услова на технологију пчеларења 
 
Иако је ове године конкурс за предаваче трајао веома дуго (2 месеца), пријавио се релативно мали 
број предавача, али се Комисија за образовање нада да ће то допринети порасту квалитета 
предавања, јер су услови били доста строги. Уз то, ИО СПОС-а ће донети одговарајућу одлуку о 
оцењивању предавача од стране слушалаца.  
 

Председник Комисије за образовање,  
Prof. dr Јован Кулинчевић  


