СПИСАК ПРЕДАВАЧА СПОС-а ЗА 2013/2014. ГОДИНУ
1) Зоран Аврамовић
18230 Сокобања, (018) 834-592, (063) 17-18-904, (061) 88-26-247
Пчелар од 1974. године; Не користи никаква приручна средства за предавања. У 2012/2013.
одржао је 7 предавања, од тога 2 бесплатна.
- Стационарно пчеларење ДБ кошницама без прихрањивања;
- Производња матица из природних матичњака;
- Квалитет пчелињих производа и њихова производња са давањем предности квалитету над
квантитетом;
- Препознавање и откривање болести пчела и њихово спречавање и отклањање;
2) Проф. др Душан Бањац
Професор, дипломирани инжењер
11080 Земун, ул. Карађорђева бр. 10/141, (011) 210-7216, (064) 183-2693 060 30 80 254;
drdusanbanjac@gmail.com
Пчелари преко 28 година, тренутно са 60 ЛР кошница. У 2012/2013. одржао је 8 предавања, од
тога 4 бесплатна.
- Америчка куга пчелињег легла, искуства и поуке и практична решења неутралисања болести;
- Сезонски пролећни и јесењи радови на пчелињаку као превентива у здравственој заштити
пчела - нове проверене методе које обезбеђују спречавање појаве болести пчелињих друштва;
3) Дипл. инг. Мирко Вилус
Дипломирани инжењер машинства
37240 Трстеник, ул. Р. Крстића бр. 37/2-12, (037) 712-177, (064) 2960-315
Пчелари од 1975. године ЛР и ДБ кошницама. У 2012/2013. одржао је 4 предавања, од тога 2
бесплатна. Од наставних средстава користи графоскоп, видео пројектор и практичну презентацију.
- Пчеларска опрема за напредно пчеларење;
- Припрема пчелињих друштава за добро зимовање, влага у кошници и вентилација кошнице у
време зимског мировања кошнице;
- Пролећни развој, узгој матица и формирање ројева за сопствене потребе у време паше, без
смањивања сабирачке снаге друштва;
4) Зоран Ђурић

Коренита, 15300 Лозница, 015/846-420; 064/132-9047; zoranpcelar73@gmail.com
Пчелари од 1994, тренутно са 300 Фарарових кошница. У 2012/2013. одржао је 7 бесплатних
предавања. Од наставних средстава користи лаптоп.
- Технологија пчеларења Фараровом кошницом;
5) Проф. др Босиљка Ђуричић
Редовни професор на Катедри за заразне болести животиња и болести пчела, Факултет
ветеринарске медицине
11000 Београд, ул. Булевар Ослобођења бр. 18, (011) 265-8894, (064) 1161-018;
bosiljka.djuricic@gmail.com
Од наставних средстава користи рачунар и видео-бим. У 2012/2013. није имала предавања.
- Вирусне болести пчела;
- Аномалије матице;
- Гљивичне болести пчела и легла;
- Бактеријске болести пчела и њихова профилакса;
- Штеточине у пчеларству;
6) Бранислав Ђуричић
15000 Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 15/II, (015) 348-686, (015) 345-329
Пчелари од 1970. ЛР и АЖ кошницама. У 2012/2013. одржао је 4 предавања, од којих 2 бесплатна.
Од наставних средстава користи графоскоп и дијапројектор.
- Касно-јесење пчелиње паше бршљана и астера;
- Гајење медоносног биља - пошумљавање;
- Штеточине у пчеларству и њихово сузбијање;
- Сузбијање варое био-техничким методама и киселинама;
- Воћари, повртари и пчелари - сарадња и перспективе;
7) Дипл. екон. Ђоко Зечевић
Дипломирани економиста и професор
31320 Нова Варош, насеље „Брдо“, (033) 63-160, (064) 178-00-50; brdozlatar@gmail.com;
www.zlatarpcela.org.rs
Пчелари од 1987, тренутно са 105 ДБ 10 кошница. У 2012/2013. одржао је 8 предавања, од којих 3
бесплатна.
- Специфичности стационарног пчеларења у брдско-планинском подручју;

- Етапе развоја пчелиње заједнице током године;
- Припрема пчелињих заједница за зимовање;
- Пролећни развој и припрема пчелињих заједница за главну пашу;
- Познавање структуре пчелиње заједнице као услов добре технике рада током године;
- Пчеларење са 10-торамном или 12-торамном ДБ кошницом. Разлике и предности;
- Начини увећања пчелињака из сопствених ресурса;
- Узгој матица помоћу Јентер апарата;
- Шта (не) знам о меду и пчелињим производима (за грађане и младе пчеларе);
- Селидба са Брдско – планинског подручја применом тзв. ,,агресивне'' технике рада;
8) Слободан Иванчевић
22308 Голубинци, ул. Ђурђевска 78, (063) 8642-142, ivancevicslobodan@gmail.com
У 2012/2013. години одржао је 6 бесплатних предавања. Од наставних средстава користи видео
бим.
- Како симулацијом утицати на број зимских и пролећних пчела;
9) Милан Јездимировић
Машински техничар
34000 Крагујевац, ул. Спасеније Цане Бабовић бр. 3/3-29, (034) 322-419, (064) 315-21-91;
Пчелари од 1982. ЛР кошницама. У 2012/2013. одржао је 2 предавања, од којих 1 бесплатно. Од
наставних средстава користи ДВД плејер и телевизор - видео бим и практичну презентацију.
- Технологија пчеларења са свим типовима кошница по угледу на природно станиште пчела, са
минимумом рада уз максималне приносе, без прихране и селидбе. Природна замена матица,
тиха смена;
- Конструкција ДБ и ЛР кошнице, са посебним освртом на подњачу и збег;
- Медоносно биље и дрвеће као основа за развој пчелињих друштава и висок принос (еспарзета
и перко);
- Рам грађевњак, као биолошка метода сузбијања варое и предуслов за минимум трутовских
ћелија на радиличком саћу;
- Зашто се човек може сматрати највећим непријатељем пчелињих друштава;
- Електрични нож за отклапање саћа;
10) Др Горан Јевтић
Научни сарадник Института за крмно биље

37000 Крушевац, ул. Копаоничких жртава 4/40, www.ikbks.com, goranjevtic@ikbks.com; (064) 8759011, факс (037) 441-295
Пчелари од 1993. ЛР и ДБ кошницама. У 2012/2013. одржао 8 предавања, од којих 3 бесплатна. Од
средстава користи рачунар и видео бим.
- Опрашивање биљака медоносном пчелом;
- Медоносна пчела и опрашивање воћа и крмног биља;
- Улога медоносне пчеле у опрашивању ратарских култура и поправљање пчелиње паше;
- Развој пчелињих друштава у току године;
11) Чедомир Јовановић
18106 Ниш, ул. Белопаланачка 6, cedomirjovanovic35@gmail.com, (018) 590-075, (069) 618-555
Пчелари од 1988, тренутно са 40 Фарарових кошница. Од средстава користи графоскоп, видео
бим, практичну презентацију.
- Развојни периоди (по Лебедеву) пчелињег друштва у току године;
- Научно заснована техника пчеларења (ДБ, ЛР, ФАРАР) за високе приносе;
- Савремено ројење – вештачко ројење на природан начин;
- Производња пчелињих производа по светским стандардима;
- Здравствена заштита;
- Савремена подњача;
12) Др мед. Видоје Кулић
Примаријус, специјалиста пулмолог у пензији
25000 Сомбор, ул. Сонћански пут бр. 63, (025) 442-981, (064) 239-87-47; vijkulic@gmail.com,
vijkulic@open.telekom.rs
Пчелари 25 година, тренутно са 40 друштава у ЛР кошницама. У 2012/2013. одржао је 6
предавања, од којих 3 бесплатна. Од наставних средстава користи видео пројекције и графоскоп.
- Алергија на убод пчеле, прва помоћ, заштита и могућност дезалергизације
(хипосензибилизација) на пчелињи отров, нова сазнања о лековитости пчелињег отрова;
- Утицај пчелињих производа на здравље човека начин коришћења и дневне дозе и општи
принципи апитерапије;
- Прополис природни антибиотик и снажан антиоксиданс, начин скупљања, чувања, начин
употребе и препоручене дозе;
- Полен и перга – моћна хранљива и лековита својства за организам човека, начин скупљања,
дневне дозе и начин коришћења;

- Матични млеч, скупљање, чување и употреба;
- Моја добра искуства са применом оксалне киселине против варое и демонстрација практичне
примене оксалне киселине методом накапавања у ЛР и ДБ кошницама;
13) Радоје Костадиновић
Инжењер електротехнике
34000 Крагујевац, ул. Цане Бабовић бр. 3/3-49, (034) 311-910, (064) 190-54-77, rkostakg@gmail.com
Пчелари више од 25 година. У 2012/2013. одржао je 23 предавања, од којих 12 бесплатно. Од
наставних средстава користи видео бим.
- Пакетни ројеви (формирање, транспорт, збрињавање, нега, недостаци и предности –
сопствена искуства);
- Услови за главну пашу и њено искоришћавање (правилно зазимљавање, зимовање, пролећни
развој, стимулације, искоришћавање паше – рад са ДБ кошницом);
- Храна и исхрана пчела (оптимална количина хране у кошници за зимовање, допуна хране,
стимулације: шећерни сируп, шећерно-медно тесто-рецепти, КАС-81: састав, користи, начин
припреме, примена, сопствена искуства);
- Рам у кошници (услови за изградњу саћа, стимулације за његову изградњу, старост саћа у
кошници и његове карактеристике, међурамно растојање у кошници и његов значај на оснву
научних истраживања и сопственог искуства);
14) Данча Марковић
25255 Каравуково, ул Светог Саве 17, (025) 762-404 (064) 280 86 78
Пчелари 54 године. У 2012/2013. одржао је 5 предавања, од тога 3 бесплатна. Од наставних
средстава користи графоскоп и видео бим.
- Буђење и пролећни развој пчелињих друштава;
- Економика пчеларења и борба за високе приносе са ЛР кошницом са високом подњачом и
међуподњачом;
- Најновији начин узимљавања пчелињих друштава, а уз минимално потрошњу хране и успешно
презимљавање.
15) Мр Јован Марковић
Магистар хемије
11000 Београд, Његошева 38/ 6, (од половине новембра до марта) , (011) 433 71 88, (064)400 7124,
85310 Будва, Марковићи бб, (од почетка марта до половине новембра), 00 382 33 458 989, моб тел
00382 68 67 11 98, svatovac@gmail.com, suzanamircic@gmail.com

У 2012/2013. одржао 5 предавања, од тога 1 бесплатно. Од наставних средстава користи
графоскоп и видео бим.
- Третман варое методом накапавања оксалне киселине;
- Метода сублимације чврстих кристала оксалне кисене у борби против варое;
- Летњи ретман мрављом киселином;
16) Дипл. инж. Милан Митровић
Дипломирани инжењер машинства
37000 Крушевац ул. Др Драгослава Јовановића 11/3, (037) 455-035, (066) 455-035, (064) 383-2561,
threebeesks@gmail.com
Пчелари 46 година, тренутно са 114 кошница. У 2012/2013. није имао предавања.
- Планинска замена матица и зимске пчеле;
- Утицај климатских промена на храњење пчела и стварање зимских пчела;
17) Ђурађ Мркаило
18000 Ниш, ул. М. Горког 2/15, (018) 4249-331
Пчелари од 1975. ЛР кошницама. У 2012/2013. одржао је 2 бесплатна предавања. Од наставних
средстава користи комплетну опрему за приказивање производње меда у саћу и касете са
филмовима о производњи меда у саћу.
- Савремена производња меда у саћу;
- Техника рада при производњи меда у саћу;
18) Момчило М. Милојевић
Дипломирани правник
34000 Крагујевац, Ул. Кошутњачки вис, 6. (034) 366-374, (063) 7-453-653, milmomcilo@gmail.com
Пчелари 20 година са преко 70 друштава. У 2012/2013. одржао је 5 предавања, од тога 3
бесплатна. Од опреме користи пројектор.
- Производња матичне млечи и посебно утицај појединачних фактора на побољшани пријем
ларви и појачано лучење матичне млечи код пчела;
- Формирање раних ројева пре почетка багремове паше;
- Узгој висококвалитетних матица коришћењем методе производње матичне млечи и
контрола њиховог квалитета;
- Узимљавање и пролећни развој пчелињих друштава уз припрему за багремову пашу;
19) Проф. др Мића Младеновић

Редовни професор, доктор биотехничких наука - област пчеларство, Пољопривредни факултет
11080 Земун, Београд, ул. Немањина бр. 6, (064) 136-1721; mica.mladenovic@gmail.com
Пчелари од 1983. ЛР кошницама. Током 2012/2013. одржао је 11 предавања, од којих 8
бесплатних. Од наставних средстава користи видео-бим.
- Припрема пчела за зиму и зимовање;
- Размножавање пчела;
- Савремена апитехника, опрема и уређаји у пчеларству;
- Типови кошница и технологија пчеларења;
- Технологија добијања и употреба пчелињих производа;
- Механизација у пчеларству и селидба пчела;
- Природно и вештачко ројење;
- Узгајање висококвалитетних матица;
- Пролећни развој и припрема пчелињих друштава за багремову пашу;
- Хигијена пчеларења и санација пчелињих друштава од болести и штеточина;
- Нестајање пчела у свету и код нас;
- Органско пчеларење;
20) Др Небојша Недић
Доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду
11081 Београд, ул Немањина бр. 6, (064) 227-8520, nedicn@agrif.bg.ac.rs
У 2012/13. одржао је 8 предавања, од тога 2 бесплатна. Од наставних средстава користи видео
пројектор.
- Селекција и одгајивање у пчеларству;
- Исхрана медоносне пчеле;
- Стандард квалитета меда и других пчелињих производа;
- Потреба примене HACCP система у пчеластву;
- Могућност органсе пчеларске производње у Србији;
- Добра пчеларска пракса – услов за добијање квалитетних пчелињих производа;
- Друге теме по договору са организатором предавања;
21) Рајко Пејановић

Дипломирани правник
15000 Шабац, ул. Др Аврама Винавера бр. 12/6, (015) 342-530, 061/665-3296;
rajkopejanovic@gmail.com
Пчелари од 1972. ЛР и Фараровим кошницама. У 2012/2013. одржао је 5 бесплатних 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;
- Узроци зимских губитака пчелињих заједница;
22) Рајко Радивојац
Трансфузијски техничар
79203 Омарска, Република Српска, ул. Горњи Петров Гај бр. 38, ++387 (0)52 327-029, ++387 (0)65
969-393; radivojac@hotmail.com
Пчелари од 1993. ЛР и АЖ кошницама. У 2012/2013. одржао је 17 предавања, од тога 5
бесплатних. Од наставних средстава користи рачунар и видео пројектор.
- Заблуде у пчеларству;
- Тровање пчела;
- Производња матичне млечи;
- Савремени концепт уништавања варое;
- Пчеларство за почетнике;
23) Радислав Сандић
Професор у пензији
15316 Бања Ковиљача, ул. Иве Лоле Рибара бр. 26, (015) 818-230, (064) 889-6160;
pcelarstvo.sandic@gmail.com
Пчелари од 1972. ЛР, ДБ и АЖ кошницама. У 2012/2013. одржао је 5 бесплатних предавања. Од
наставних средстава користи видео-бим.

- Двоматични начин пчеларења;
- Јесењи радови на пчелињаку, узимљавање пчела;
- Пролећни радови на пчелињаку;
24) Зоран Севић
Дипломирани инжењер машинства
15320 Љубовија, ул. Планинска бб (015) 662-041, (063) 385-625; sevke@open.telekom.rs
Пчелари од 1980. ЛР и АЖ кошницама. У 2012/13. одржао је 4 предавања, од тога 2 бесплатна. Од
наставних средстава користи видео-бим.
- Стационарно пчеларење ЛР кошницом (паралелно објашњење за ДБ, Фарар и друге типове
кошница);
- Покретно пчеларење АЖ кошницом у павиљону;
25) Инж. Властимир Спасић
Инжењер заштите на раду
18000 Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 98/12, (063) 8778-466, (060) 444-0110; maticanis@yahoo.com,
spalev@neobee.net
Пчелари од 1990. године. У 2012/2013. одржао је 11 предавања, од којих 6 бесплатно. Од
наставних средстава користи видео-пројектор и графоскоп.
- Пролећни развој, усклађен са биологијом пчела и условима у природи;
- Примењене методе пчеларења у функцији остваривања високих приноса.
- Најчешћи узроци угинућа пчелињих заједница у зимском периоду и мере превенције;
- Практични поступци и мере спречавања појаве и ширења болести и штеточина пчела;
- Примена оксалне и мравље киселине против варое, са практичном презентацијом;
26) Мр Биљана Стаменковић
Дипломирани инжењер пољопривреде на докторским студијама
19000 Бор, medostam@gmail.com, (069) 618-555; (030) 458-581
Пчелари од 1988. У 2012/2013. одржала је 2 бесплатна предавања.
- Генетски модификоване биљке – појам и утицај на пчелиња друштва;
- Пчелињак у првом тромесечју календарске године;
- Органско пчеларење – одрживи развој;
- Узимљавање пчела у брдско-планинским пределима;

27) Проф. др Зоран Станимировић
Редовни професор, шеф Катедре за биологију, Факултет ветеринарске медицине
11000 Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 18, п.фах 370, (011) 265-8894, (063) 391-581;
zoran@vet.bg.ac.rs, www.bg.ac.rs/~biolog/
Пчелари од 2000. ЛР кошницама.
- Биологија медоносне пчеле и потребе пчелиње заједнице;
- Биолошки механизми одбране медоносне пчеле;
- Нозема и енергетски стрес;
- Колапс пчелињих заједница (CCD);
- Дијагностика и сузбијање америчке трулежи, ноземозе и кречног легла;
- Дијагностика и сузбијање Varroa destructor;
- Апитерапија;
- Већи приноси нектара и полена – како то постићи;
- Селекција пчела на хигијенско и неговатељско понашање у функцији отпорности на болести;
- Узгој и селекција медоносних пчела отпорних на болести пчелињег легла и одраслих пчела;
- Ројење пчелињих заједница;
- Узгој матица контролисаног квалитета;
- Последице примене хемијских препарата у пчеларству;
- Превенирање контрола америчке трулежи, ноземозе и варозе;
- Резидуе акарицида у пчелињим производима;
- Резидуе органских киселина у пчелињим производима;
- Стратегија еколошке контроле варозе;
- Стратегија примене биотехничких мера и органских киселина у контроли варозе;
- Развој и динамика популације крпеља Varroa destructor у функцији ефикасне контроле варозе;
- Могуће и друге теме, у договору са предавачем;
28) Мр Жарко Степановић
Магистар војних наука - смер хемија, дипломирани правник
11193 Београд, ул. Николе Мараковића бр. 8/2, (011) 3595-004, (064) 339-77-75;
z.stepanovic2013@gmail.com, www.darovikosnice.co.nr

Пчелари од 1985. У 2012/2013. одржао је 12 предавања, од којих 4 бесплатно. Наставна средства –
електронска.
- Апитерапијске методе, рецепти и рецептуре за израду препарата на бази производа
медоносне пчеле за превентиву и исцељење различитих обољења;
29) Дипл. инг. Предраг Стојановић
11000 Београд, ул. Његошева бр. 3, (011) 2502-332, (060) 031-3121; predrag.apicentar@gmail.com
Пчелари од 1975. У 2012/2013. одржао 7 предавања, од којих 5 бесплатно. Од наставних средстава
користи видео-бим.
- Селекција медоносних пчела;
- Одгајање матица;
- Узимљавање пчелињих друштава;
30) Др мед. Љубинка Стојковић
Специјалиста опште медицине, апитерапеут
18000 Ниш, ул. Јанка Веселиновића бр. 5, (018) 203-284, (060) 014-8955;
carolija55@gmail.com, carolija@verat.net, www.naissusinfo.com
У 2012/2013. одржала је 5 предавања, од којих 1 бесплатно. Од наставних средстава користи
видео презентацију.
- Улога воска у превенцији и лечењу реуматоидног артрита;
- Дијабетесна полинеуропатија - прополис у служби здравља;
- Улога млеча у ревитализацији овојница нерава код мултипле склерозе;
- Аутизам - мед и млеч за бољи рад мозга;
- Бронхијална астма - восак и прополис у превенцији и лечењу;
- Превенција вирусних инфекција - грипа и херпес зостера прополисом;
- Стерилитет - превенција и лечење из Медене апотеке;
- Превенција вирусних инфекција – медена апотека;
- Пчелињи отров за и противотров, практична примена и резултати;
- Примена пчелињих производа у превенцији и лечењу хроничних болести (мултиплексклероза,
улцерозни колитис и псоријаза);
- Восак, практична примена;
- Предавач је спреман да држи предавање на било коју тему из области превенције и лечења
пчелињим производима.

31) Доц. др Драган Ћирковић
Ветеринар специјалиста за болести пчела и пчелињег легла
36300 Нови Пазар ул. Ослобођење 3, (020) 315-536, (064) 189-58-01
У 2012/2013. одржао је 15 предавања, од тога 1 бесплатно.
- Болести пчела и пчелињег легла (етиологија, епизоотологија, клиничка слика, дијагноза и
диференцијална дијагностика, превентивне мере, сузбијање и лечење);
- Мере за развој пчелињих друштава после медобера, јесењи преглед и узимљавање пчелињих
друштава у ДБ и ЛР кошницама;
- Мере за пролећни развој пчелињих друштава, први (информативни, летимични) пролећни
преглед, главни (основни) пролећни преглед и преглед пчелињих друштава, сужавање и
утопљавање гнезда у ДБ и ЛР кошницама
- Производња матица. Услови и прпрема пчелињих друштва за вештачко одгајивање матица
(формирање стартера), начини одгајивања матица у природним ћелијма, одгајивање матица
пресађивањем ларви.
32) Иван Умељић
Дипломирани филозоф
11010 Београд, ул. Браће Јерковић бр. 103/10, (011) 249-7890, (064) 242-4455;
pcelarskizurnal@yahoo.com, www.pcelarskizurnal.com
Пчелари 20 година. У 2012/2013. одржао је 4 предавања, од којих 2 бесплатна. Од наставних
средстава користи видео-бим.
- Лажне матице;
- Плесови, феромони и комуникација у пчелињој заједници;
- Прополис и имунитет пчелиње заједнице;
- Живот пчела у природи – пчелиња заједница као суперорганизам;
- О типовима кошница (од старог века до данас);
- Научнопопуларна предавања за ширу публику и ђаке у школама на различите теме;
33) Верољуб Умељић
34000 Крагујевац, ул. Чеде Дулејановића бр. 33, (034) 6362-879, (063) 814-80-80; vumeljic@ptt.rs,
www.umeljic.com
Пчелари од 1967. У 2012/2013. одржао је 21 предавање, од којих 5 бесплатних. Од наставних
средстава користи видео бим.
- Узгој висококвалитетних матица уз коришћење „Јентер“ и „Nicot“ апарата;

- Техника пчеларења ДБ кошницом;
- Изимљавање, пролећни развој и припрема пчелињих друштава за главну пашу;
- Припрема друштава за ројење, формирање и нега нових ројева (пакетних и на рамовима);
- Сеоба пчелињих друштава ради постизања великих приноса меда;
- Добијање пчелињих производа (мед, восак, прополис, цветни прах, млеч, пчелињи отров);
- Медоносна флора;
34) Дипл. екон. Миљко Шљивић
Дипломирани економиста
37251 Глободер, Крушевац, (037) 681-126, (063) 8093-065; miljko_sljivic@yahoo.com
Пчелари од 1987. У 2012/2013. одржао је 36 предавања, од којих 7 бесплатних (од тога четири
онлајн, путем интернета). Од наставних средстава користи сопствени рачунар и видео бим.
- Радови за пролећни развој (изимљавање, утопљавање, стимулативно прихрањивање,
проширивање простора, значај младих пчела, спречавање ројења, припреме за багремову пашу);
- Радови током лета (ројење, производња, обележавање и додавање матица, цеђење меда,
летњи третмани против варое и остало);
- Радови на припреми пчела за зиму (преглед и утврђивање стања, обезбеђење здравих и јаких
друштава, квалитетна матица, квалитететно саће, храна: количина, квалитет и распоред,
остали радови за зиму);
- Утицај услова на технологију пчеларења (теоријски део и анализа пчеларења наших пчелара у
поређењу са теоријом: Агатона Миљковића, Жике Ђурића, Миљка Шљивића, Драгана Антића,
Добривоја Драговића, Цветка Цакића, Јосипа Белчића, Боже Петровића, Ивана Венера и Владе
Хуњадија);

Извршни одбор СПОС–а позива заинтересована друштва и удружења пчелара да се најкасније до
15. децембра у писаном облику пријаве стручној служби СПОС–а са израженом жељом ког
предавача са списка предавача СПОС–а желе да им одржи бесплатно предавање – без накнаде
хонорара (трошкове путовања предавача сносе друштва пчелара – организатори предавања) у
предстојећем зимском образовном циклусу 2013/2014. Након пријема захтева друштава за
одржавање једног бесплатног предавања (у пријави мора обавезно бити наведено да ли је
друштво пчелара имало бесплатно предавање додељено од стране СПОС–а у прошлогодишњем
зимском образовном циклусу) стручна служба СПОС–а ће направити распоред предавања и
обавестити друштва. У писаној пријави, поред већ наведеног, обавезно навести имена пет
жељених предавача са темама које желите, а стручна служба ће се трудити да максимално изађе у
сусрет вашим жељама. Надамо се да ће свако заинтересовано друштво добити једног од
наведених пет предавача, а молимо за разумевање ако то не буде технички изводљиво, када
ћемо вам упутити предавача са сличном темом. Пријаве шаљите на адресу: Савез пчеларских

организација Србије, „За бесплатног предавача“, Ул. Др Агостина Нета бр. 30 А, 11070 Нови
Београд. По окончању циклуса предавања, сва друштва и удружења пчелара су дужна да
ОБАВЕЗНО пошаљу СПОС–у оцену предавача који је код њих држао предавање током образовне
сезоне. Друштва пчелара која не пошаљу писану оцену додељеног предавача (од 1 до 5), у року од
месец дана од одржаног предавања, наредне године неће имати право на бесплатног предавача
од СПОС-а!!!

За ИО СПОС-а, Комисија за образовање,
Проф. др Јован Кулинчевић

