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УТИЦАЈ ТЕХНИКЕ ПЧЕЛАРЕЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПЧЕЛА 
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18–19. фебруар 2012, Сава Центар, Београд
Као што смо вас већ оба ве сти ли, СПОС је до

био ор га ни за ци ју свет ског Сим по зи ју ма Апи
мон ди је у Бе о гра ду, фе бру а ра 2012. го ди не, што 
је ве ли ка част и од го вор ност. СПОС је, за јед но 
са Са ва цен тром, где ће се Сим по зи јум одр жа ти, 
ве о ма озбиљ но при сту пио при пре ма ма тог нај
ве ћег пче лар ског ску па у овом де лу све та у 2012. 
го ди ни. Ср би ја ће та да по ста ти сте ци ште нај по
зна ти јих свет ских на уч ни ка из обла сти пче лар
ства, као и број них пче ла ра из це лог све та. Од лу
чи ли смо се за мо то „Ква ли тет по ни ској це ни“ и 
по тру ди ли се да за на ше го сте при пре ми мо нај
у доб ни ји мо гу ћи бо ра вак по из у зет но по вољ ним 
це на ма. Ни је нам циљ да СПОС за ра ди од ор га
ни за ци је Сим по зи ју ма, већ да срп ско пче лар ство 
и срп ске пче ла ре пред ста ви мо све ту на нај до стој
ни ји мо гу ћи на чин, пре све га на пла ну про мо ци је 
ква ли те та на шег ме да и обез бе ђе ња његовог што 
си гур ни јег пла сма на у бу дућ но сти.

Сим по зи јум је фан та стич на при ли ка ко ја се 
не ће по но ви ти, где ће на ши про из во ђа чи при бо
ра и опре ме за пче лар ство, сво ју ква ли тет ну ро
бу (ко ја по свет ским ме ри ли ма има ве о ма по вољ
не це не) по ну ди ти це лом све ту, и скло пи ти ду го
роч не по слов не уго во ре.

Би ће то при ли ка да мно го но вог на у чи мо, али 
и да по ка же мо да срп ски пче ла ри спа да ју у нај о

бра зо ва ни је у Евро пи по пи та њу, пре све га, тех
ни ке пче ла ре ња, те вас овом при ли ком по зи ва мо 
да на све те ме Сим по зи ју ма (не са мо на те му тех
ни ке пче ла ре ња) у на ред ном пе ри о ду при пре ми
те свој рад за из ла га ње на Сим по зи ју му, без ика
квог устру ча ва ња, јер зна мо да има те шта да на
пи ше те. Зва нич ни је зи ци Сим по зи ју ма су ен гле
ски и срп ски, а си мул та ни пре вод ће би ти обез
бе ђен, те не ма раз ло га за би ло ка кву бри гу. Сим
по зи јум је отво рен и за пче ла ре прак ти ча ре и за 
на уч ни ке. Осло бо ди те ру ку и сво је бо га то зна ње 
пре не си те це лом све ту, да сви ви де ко ли ко вре
ди мо. Јер, ова кву је дин стве ну при ли ку за соп
стве ну про мо ци ју, Ср би ја не ће има ти у ско ри јем 
пе ри о ду.

Сим по зи јум се одр жа ва у пре сти жном Са ва 
Цен тру (www.sa va cen tar.net), ко ји је нај ве ћи кон
гре сни, кул тур ни и би знис цен тар у Ср би ји, као и 
у ре ги о ну. Овај кон гре сни ком плекс је сме штен 
у јед ном од нај а трак тив ни јих де ло ва Но вог Бе
о гра да, са мо 5 ми ну та уда ље ном од цен тра гра да 
и 15 ми ну та уда ље ном од аеро дро ма, уз ауто пут 
Е70. За оне ко ји до ла зе ауто мо би лом, Са ва Цен
тар има ве ли ки про стор за пар ки ра ње за ви ше од 
900 во зи ла. Ово ће би ти пр ви пче лар ски скуп у 
исто ри ји Ср би је ко ји ће се одр жа ти у екс клу зив
ном про сто ру Са ва цен тра.



ПРЕ ЛИ МИ НАР НИ ПРО ГРАМ
18. ФЕ БРУ АР 2012:

11.00–12.00 Све ча но отва ра ње 

12.00–17.00 Пр ва сек ци ја: УТИ ЦАЈ ТЕХ НИ КЕ ПЧЕ ЛА РЕ ЊА И ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
       ПЧЕ ЛА НА КВА ЛИ ТЕТ ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА

– Ути цај це ло го ди шње тех ни ке ра да са пче ла ма 
– Ути цај ма ни пу ла ци је ме ди шним на став ци ма 
– Ути цај ти па ко шни це и ви си не ме ди шних на ста ва ка 
– Ути цај се лид бе пче ла 
– Ути цај тех ни ке и вре ме на вр ца ња ме да 
– Ути цај тех ни ке и вре ме на са ку пља ња дру гих пче ли њих про из во да 
– Ути цај при хра њи ва ња пче ла 
– Ути цај трет ма на про тив ва рое 
– Ути цај трет ма на про тив дру гих бо ле сти пче ла 
– Оста ли не по ме ну ти ути ца ји 

19.00–23.00 Срп ско ве че (Ser bian eve ning) – све ча на ве че ра уз тра ди ци о нал ну срп ску му зи ку 

19. ФЕ БРУ АР 2012:

11.00–17.00 Дру га сек ци ја: УТИ ЦАЈ ПРИ РОД НЕ СРЕ ДИ НЕ НА КВА ЛИ ТЕТ 
      ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА

– Ути цај на ру ше не при род не сре ди не 
– Ути цај ви со ке ин ду стри ја ли за ци је 
– Ути цај по ло жа ја пче ли ња ка 
– Ути цај микроло ка ци је пче ли ња ка 
– Ути цај над мор ске ви си не и ге о граф ске ши ри не 
– Ути цај пре на се ље но сти пче ли њих па ша 
– Ути цај вр сте пче ли њих па ша 
– Ути цај здрав стве ног ста ња пче ла 
– Пре суд на уло га ква ли те та пче ли њих про из во да у апи те ра пи ји 
– Оста ли не по ме ну ти ути ца ји 

20. ФЕ БРУ АР 2012:

Тех нич ка ту ра (екс кур зи ја – ако вре ме до зво ли: 08.00–19.00)

1) Оби ла зак про фе си о нал ног пче ла ра Зо ра на Ко ва че ви ћа у Бре сто ви ку код Гроц ке (оби ла зак 
узор ног пче ли ња ка и про сто ри ја за вр ца ње и па ко ва ње ме да и дру гих пче ли њих про из во да, пре но
ше ње ис ку ста ва у тех но ло ги ји пче ла ре ња и пла сма на пче ли њих про из во да) 

2) Оби ла зак Цен тра за се лек ци ју ма ти ца проф. др Јо ва на Ку лин че ви ћа у Вра ни ћу (пре зен та ци ја 
три де се то го ди шње се лек ци је ма ти ца, у све ту нај по зна ти јег срп ског на уч ни ка у области пчеларства, 
ко ји је 16 го ди на ра дио на Уни вер зи те ту Оха јо у САДу)

3) Оби ла зак про фе си о нал ног пче ла ра Го ра на То ми ћа у Ко сје ри ћу (упо зна ва ње са мо дер ном тех
но ло ги јом пче ла ре ња осмо рам ном ко шни цом ни ских ра мо ва, тех но ло ги ја до би ја ња ме да у са ћу и вр
ца ног ме да са нај ма њим ри зи ци ма)



ВА ЖНИ ДА ТУ МИ

Крај њи рок за при ја ву ап стра ка та: 15. но вем бар 2011. године
Крај њи рок за упла ту ра не ко ти за ци је: 10. јануар 2012. године
Крај њи рок за ре зер ва ци ју хо тел ског сме шта ја: 19. ја ну ар 2012. го ди не
Крај њи рок за ре ги стра ци ју пу тем ин тер нет апли ка ци је: 13. фе бру ар 2012. го ди не 

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ СИМ ПО ЗИ ЈУ МА

Уко ли ко има те пи та ња у ве зи са ре ги стра ци јом, при ја вом ап стра ка та, упла том ко ти за ци је, хо тел
ским сме шта јем и слич но, мо ли мо Вас да кон так ти ра те: 

Са ва Цен тар, Кон гре сни сек тор, Ми лен ти ја По по ви ћа 9, 11070 Бе о град 
Тел.: +381 11 220 6710 / 6705 
Факс: +381 11 220 6081
Мејл: api e co tech2012@sa va cen tar.net
Веб: www.api e co tech2012.com (у из ра ди, по чи ње са ра дом по чет ком ју ла) 

ПО ЗИВ ЗА ПРИ ЈА ВУ АП СТРА КА ТА

При ја ва ап стра ка та (сажетака) ва ших ра до ва је мо гу ћа са мо пу тем ин тер не та (www.api e co
tech2012.com), а де таљ но упут ство се на ла зи на сај ту, и ОБА ВЕ ЗНО га про чи тај те пре пи са ња ап страк
та. При ја ве пу тем по ште, меј ла или фак са НЕ ЋЕ би ти при хва ће не. Крај њи рок за при ја ву ап стра ка та 
је 15. но вем бар 2011. Ап страк ти свих пре зен то ва них ра до ва би ће об ја вље ни у Збор ни ку ап стра ка та. 
По зи ва ју се уче сни ци да на кон при хва та ња ап страк та, уко ли ко же ле, до ста ве ком пле тан рад на мејл 
адре су api e co tech2012@sa va cen tar.net у ро ку од 7 да на од пријема обавештења о прихватању рада, ко ји 
ће на кон ре цен зи је, де лом или у це ли ни та ко ђе би ти об ја вљен у Збор ни ку. 

Ап страк ти ће би ти иза бра ни од стра не На уч ног од бо ра за усме ну или по стер пре зен та ци ју. При
ли ком при ја ве ап страк та мо же те на зна чи ти же ље ни вид пре зен та ци је, а ко нач ну од лу ку о на чи ну 
пре зен та ци је до но си На уч ни од бор.

УСЛО ВИ УЧЕ ШЋА НА СИМ ПО ЗИ ЈУ МУ 

На чин уче шћа на Сим по зи ју му 
За ра не упла те, 
до 10. ја ну а ра 

2012.

За ка сне упла те, 
на кон 

10. ја ну а ра 2012.
Пу на ко ти за ци ја (два да на) – уче сни ци из зе ма ља чла ни ца 
Апи мон ди је 

Пу на ко ти за ци ја об у хва та: при су ство на уч но-струч ном 
Сим по зи ју му, при ступ из ло жбе ном про сто ру (сај му Api Ex-
po), Збор ник ап стра ка та и ра до ва са Сим по зи ју ма, офи ци јел-
ну тор бу Сим по зи ју ма са ма те ри ја ли ма, ру чак (оба да на), и 
тран сфер (пре воз) од хо те ла Ср би ја (хо тел ко ји ће, по ред обли-
жњег хо те ла Кон ти нен тал, би ти по ну ђен уче сни ци ма по по-
вољ ни јој це ни од ре дов не) до Са ва Цен тра

90 € 120 €

Пу на ко ти за ци ја (два да на)  уче сни ци из зе ма ља ко је ни су 
чла ни це Апи мон ди је 

100 € 135 €



Пу на днев на ко ти за ци ја  уче сни ци из зе ма ља чла ни ца Апи
мон ди је 
Пу на днев на ко ти за ци ја об у хва та: при су ство на уч но-струч-
ном Сим по зи ју му то ком тог да на, при ступ из ло жбе ном про сто-
ру (сај му Api Ex po) то ком тог да на, Збор ник ап стра ка та и ра-
до ва са Сим по зи ју ма, офи ци јел ну тор бу Сим по зи ју ма са ма те ри-
ја ли ма, ру чак (тог да на), и тран сфер (пре воз) од хо те ла Ср би ја 
(хо тел ко ји ће, по ред обли жњег хо те ла Кон ти нен тал, би ти по-
ну ђен уче сни ци ма по по вољ ни јој це ни од ре дов не) до Са ва Цен тра

50 € 70 €

Пу на днев на ко ти за ци ја  уче сни ци из зе ма ља ко је ни су чла
ни це Апи мон ди је 

55 € 80 €

По се та пра те ћем Свет ском пче лар ском сај му Api Ex po, спо је
ним са IV Др жав ним пче лар ским сај мом – днев на ула зни ца, 
са мо за гру пу зе ма ља 1*

10 € 10 €

На уч ноструч ни Сим по зи јум – днев на ула зни ца, са мо за гру
пу зе ма ља 1*

5 € 5 €

По се та пра те ћем Свет ском пче лар ском сај му Api Ex po, спо је
ним са IV Др жав ним пче лар ским сај мом – днев на ула зни ца 
(са мо за чла но ве СПОСа**)

2 € 2 €

На уч ноструч ни Сим по зи јум – днев на ула зни ца (са мо за чла
но ве СПОСа**) 

1 € 1 €

Збор ник ап стра ка та и ра до ва са Сим по зи ју ма 
(Са мо за чла но ве СПОСа**: Ако ку пе Збор ник ра до ва, уз ње
га до би ја ју и ула зни це, те бес плат но при су ству ју и сај му Api
Ex po и На уч ноструч ном Сим по зи ју му. Да би обез бе ди ли до
во љан број Збор ни ка, по жељ но је да ор га ни зо ва не по се те бу
ду на ја вље не) 

8 € 8 €

Но ви на ри (ис кљу чи во акре ди то ва ни) 0 0
Ко ти за ци ја за сту ден те (не ва жи за чла но ве СПОСа) - 50% - 50%
Срп ско ве че (све ча на ве че ра са тра ди ци о нал ном срп ском му
зи ком) 

30 € 30 €

Струч на екс кур зи ја (1 дан) 50 € 50 €
* Гру па зе ма ља 1 – Ју го и сточ на Евро па: Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Бу гар ска, Ру му-

ни ја, Укра ји на, Мол да ви ја, Бе ло ру си ја (и дру ге зе мље у раз во ју, са ли сте) 
** Из тех нич ких раз ло га ва жи са мо за чла но ве ко ји се учла не у СПОС нај ка сни је до 31. де цем бра 2011. го ди не, а 

њи хо ва ло кал на дру штва пче ла ра чла на ри ну СПОС-у пре не су нај ка сни је пр вог рад ног да на у 2012. го ди ни и истог 
да на про сле де спи ско ве. Чланови СПОС-а тако учествују практично потпуно бесплатно, јер 3 евра управо кошта 
изнајмљивање слушалица са превођењем на српски језик.

Препоручујемо организованим групама посетилаца да новац за дневне улазнице прикупе код 
свог представника и пошаљу га у њихово име до пулта за регистрацију, ради што мањих гужви за 
пултом на дан одржавања Симпозијума.

СПОН ЗОР СТВО И ИЗ ЛО ЖБА

То ком тра ја ња Сим по зи ју ма, одр жа ће се Свет ски пче лар ски са јам Api Ex po, ко ји ће би ти спо јен са 
IV Др жав ним пче лар ским сај мом, нај по се ће ни јом пче лар ском ма ни фе ста ци јом у ре ги о ну, ко ја има 
од 6–8 хи ља да по се ти ла ца. Са да оче ку је мо знат но ве ћу по се ту, због пра те ћег Сим по зи ју ма Апи мон
ди је и ме ђу на род но сти Сај ма. 

То је од лич на при ли ка за све фир ме ко је про из во де при бор и опре му за пче лар ство или се ба ве тр
го ви ном ме дом, а ко је же ле да се пред ста ве све ту на пра ви на чин, да спон зор ством Сим по зи ју ма ис
так ну свој би знис. А ми смо се по тру ди ли да за су му спон зор ства по ну ди мо ве ли ки број ква ли тет них 
услу га, ко је у ре ал ном из но су, ста ју мно го ви ше од ве ли чи не спон зор ства, а исто вре ме но вас из два ја
ју од оста лих из ла га ча. Има ће те при ли ку и да сво је про из во де пред ста ви те пу бли ци то ком ду жих ко



мер ци јал них пре зен та ци ја на би ни, што је ап со лут на но вост у пче лар ском сек то ру Ср би је, и по себ но 
по го ду је они ма ко ји има ју но ве про из во де за пред ста вља ње јав но сти. 

Кон такт осо ба за спон зо ре: Јан ко Те јић (011/220–6704, фаx: 011/220–6081, j.te jic @sa va cent ar.net)

ЦЕ НА СПОН ЗОР СКОГ ПА КЕ ТА ЗА ЗЛАТ НОГ СПОН ЗО РА 9000 €
– Из ло жбе ни про стор 24 m2

– 2 × Ко мер ци јал на пре зен та ци ја у тра ја њу од 45 
мин на би ни у окви ру из ло жбе ног про сто ра
– Ко мер ци јал на пре зен та ци ја 15 мин, у вре ме 
тра ја ња на уч ног про гра ма у Ве ли кој дво ра ни
– Оглас на зад њој ко ри ци Збор ни ка ап стра ка та
– 2 огла са уну тар Збор ни ка ап стра ка та
– Пу бли ка ци ја ба не ра на веб сај ту Сим по зи ју ма
– Пу бли ка ци ја ло готипа на тор ба ма за уче сни
ке Сим по зи ју ма

– Уба ци ва ње соп стве ног про мо ма те ри ја ла у 
тор бе за уче сни ке Сим по зи ју ма
– Ис ти ца ње соп стве них roll up ба не ра у Ве ли кој 
дво ра ни
– Мо гућ ност ис ти ца ња 3 соп стве на ре клам на 
roll up ба не ра у окви ру из ло жбе ног про сто ра.
– 20 ула зни ца на Api Ex po са јам
– Пред ност при из бо ру ло ка ци је из ло жбе ног 
про сто ра

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

ЦЕ НА СПОН ЗОР СКОГ ПА КЕ ТА 3000 €
– Из ло жбе ни про стор 18 m2
– Ко мер ци јал на пре зен та ци ја од 45 мин на би ни 
у окви ру из ло жбе ног про сто ра
– Оглас у Збор ни ку ап стра ка та – дру га или тре ћа 
ко ри ца (по ре до сле ду ја вља ња спон зо ра)
– Оглас у Збор ни ку ап стра ка та – уну тар збор ни ка

– Пу бли ка ци ја ло готипа на веб сај ту Сим по зи ју ма
– Уба ци ва ње соп стве ног про мо ма те ри ја ла у 
тор бе за уче сни ке Сим по зи ју ма
– 10 ула зни ца на Api Ex po са јам
– Пред ност при из бо ру ло ка ци је из ло жбе ног 
про сто ра

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

ПО НУ ДА ЗА ИЗ ЛА ГА ЧЕ

По себ ним на по ром, прак тич но се од ри чу ћи при хо да, обез бе ди ли смо, у од но су на слич не свет ске 
сим по зи ју ме, из у зет но атрак тив не це не за из ла га че (и до не ко ли ко пу та ма ње не го у све ту), ко је су, 
за оно што штан до ви об у хва та ју, тек не што ве ће од це на са на ших до са да шњих сај мо ва. Као и ра ни
је, стро го је за бра ње на упо тре ба про сто ра ван штан да за из ла га ње, и из ла га чи ма ко ји то бу ду чи ни ли 
за бра ни ће се из ла га ње од го ва ра ју ћи број на ред них го ди на, сход но про шло го ди шњим про по зи ци ја
ма Др жав ног пче лар ског сај ма. На ве де не це не пред ста вља ју ко нач ну це ну, ове го ди не це на се не раз
два ја на ко ти за ци ју СПОСу и из најм љи ва ње штан да, као што је би ло ра ни је, већ је це на је дин стве на.

Ва жна на по ме на: на кон 1. де цем бра 2011, це не се уве ћа ва ју за 30%. 

ОПРЕ МЉЕН ПРО СТОР

Опре мљен про стор под ра зу ме ва: из најм љи ва ње про сто ра, зи до ве штан да, две сто ли це, ин фор ма
тив ни пулт, одр жа ва ње хи ги је не, стан дард ни нат пис и при кљу чак за елек трич ну енер ги ју.

Из ло жбе ни про стор 6 m2  300 €

Из ло жбе ни про стор 9 m2  400 €

Из ло жбе ни про стор 12 m2  500 €

Из ло жбе ни про стор 18 m2  700 €

Из ло жбе ни про стор 24 m2  900 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос



НЕО ПРЕ МЉЕН ПРО СТОР

Из најм љи ва ње нео пре мље ног про сто ра укљу чу је и при кљу чак за елек трич ну енер ги ју. Ми ни мум 
за ку па из ло жбе ног про сто ра је 6 m2.

Нео пре мљен про стор по m2 80 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

API EX PO ПРО ДАЈ НИ ПУЛ ТО ВИ

Про дај на из ло жба ме да и дру гих пче ли њих про из во да одр жа ће се на ло ка ци ји „А“ Са ва Цен тра, 
ко ја ће има ти сло бо дан при ступ за јав ност, без на пла те ула зни ца за по се ти о це, а ор га ни за тор ће о тој 
из ло жби, као и прет ход них го ди на, оба ве сти ти ши ру јав ност. Ди мен зи је про дај ног пул та, ко ји се мо
же ко ри сти ти са мо за из ло жбу ме да, из но се: 2 m × 1 m. 

Про дај ни пулт под ра зу ме ва: из најм љи ва ње про сто ра, стан дард но осве тље ње, одр жа ва ње хи ги је не 
пул та, две сто ли це, стан дард ни нат пис и при кљу чак за елек трич ну енер ги ју. При кљу чак за елек трич
ну енер ги ју ко ји смо ове го ди не обез бе ди ли у окви ру це не пул та, омо гу ћа ва из ла га чи ма да при ме не 
са вре ме не мул ти ме ди јал не ме то де про мо ци је.

Про дај ни пулт  115 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

ОГЛА ША ВА ЊЕ У ШТАМ ПА НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ МА

Збор ник ап стра ка та би ће штам пан у ти ра жу од ми ни мум 2000 при ме ра ка (уна пред на ја вље не по
се те по ве ћа ће ти раж), на ла зи ће се у тор ба ма уче сни ка Сим по зи ју ма и би ће до сту пан свим по се ти о
ци ма из ло жбе.

Ис ти ца ње логотипа на на слов ној стра ни Збор ни ка 1800 €

Оглас на зад њој ко ри ци Збор ни ка 1800 €

Оглас на уну тра шњој стра ни пред ње ко ри це 1200 €

Оглас на уну тра шњој стра ни зад ње ко ри це 1100 €

Оглас уну тар Збор ни ка ап стра ка та  300 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

РЕ КЛА МИ РА ЊЕ ПУ ТЕМ ВЕБ САЈ ТА

Пу бли ка ци ја логотипа на веб сај ту 150 €

Ба нер 160 × 100 пик се ла 250 €

 * ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

РЕ КЛА МИ РА ЊЕ ЗА ВРЕ МЕ ТРА ЈА ЊА СИМ ПО ЗИ ЈУ МА

Ис ти ца ње roll up ба не ра у окви ру из ло жбе ног про сто ра 700 €

Уба ци ва ње соп стве ног про мо ма те ри ја ла у офи ци јел ну 
тор бу Сим по зи ју ма (по ко ма ду) 

200 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос
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КО МЕР ЦИ ЈАЛ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Спон зо ри и из ла га чи има ће мо гућ ност да пред ста ве сво је ком па ни је по се ти о ци ма из ло жбе у ви
ду пре да ва ња, ра ди о ни це, пре зен та ци је или про мо ци је на би ни у окви ру из ло жбе ног про сто ра. Це на 
ко мер ци јал ног из ла га ња укљу чу је про стор, про јек тор, плат но и стан дард но озву че ње.

Комерцијална презентација на бини у оквиру изложбеног 
простора (45 мин)

 900 €

Комерцијална презентација у Великој дворани за време 
трајања научног програма (15 мин) 2500 €

* ПДВ од 18% се об ра чу на ва на на ве де ни из нос

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НА СТРУК ТУ РА СИМ ПО ЗИ ЈУ МА

АПИ МОН ДИ ЈА 
Пред сед ник: Gil les Ra tia 
Ге не рал ни се кре тар: Ric car do Jan no ni Se ba sti a ni ni
Пред сед ник стал не Ко ми си је Апи мон ди је за тех но ло ги ју и ква ли тет: Eti en ne Bru ne au
Пред сед ник стал не Ко ми си је Апи мон ди је за опра ши ва ње и пче ли њу па шу: dr Ja co bus Bi e sme i er

ЛО КАЛ НИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ КО МИ ТЕТ

Пред сед ник: др мед. Ро до љуб Жи ва ди но вић
Пот пред сед ник: Ми лу тин Пе тро вић
Чла но ви: Пре драг Мар ти но вић, Ја го да Ми лен ко вић

НА УЧ НИ ОД БО РИ СИМ ПО ЗИ ЈУ МА

Сек ци ја: 
УТИ ЦАЈ ТЕХ НИ КЕ ПЧЕ ЛА РЕ ЊА И ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ПЧЕ ЛА 

НА КВА ЛИ ТЕТ ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пред сед ник: Eti en ne Bru ne au
Пот пред сед ник: проф. др Јо ван Ку лин че вић
Чла но ви: проф. др Зо ран Ста ни ми ро вић, проф. др Бо сиљ ка Ђу ри чић, проф. др Ми ћа Мла де но

вић, др На да Плав ша, др мед. Ве ри ца Ми лој ко вић, дипл. инг. Сла ђан Ра шић, Зо ран Ко ва че вић, Го ран 
То мић, То пли ца Ми ла ди но вић, Јо жеф Ме са рош, Ра до мир Бог да но вић

Сек ци ја: 
УТИ ЦАЈ ПРИ РОД НЕ СРЕ ДИ НЕ НА КВА ЛИ ТЕТ ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пред сед ник: dr Ja co bus Bi e sme i jer 
Пот пред сед ник: проф. др Не над Ђор ђе вић
Чла но ви: проф. др Де си мир Јев тић, др Је вро си ма Сте ва но вић, др Не бој ша Не дић, др Го ран Јев

тић, мр Иван Пи хлер, То ма Ра ди во је вић, Дра го рад Ко ва че вић, Се лим Ре џо вић


