
 

 

Ппддржувачи на настанпт: 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТПДИЈ“ - СКППЈЕ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈПДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКППЈЕ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

МАКЕДПНСКП ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
МАКЕДПНСКАТА АВТПХТПНА  

МЕДПНПСНА ПЧЕЛА 
Apis mellifera macedonica 

 

 

СПППШТЕНИЕ 

 
 

„ПЧЕЛАРСКИ ДЕН - ЗНАЕОЕ И 
 ДРУЖЕОЕ 2019“ 

 
27 јануари, 2019 гпдина 

Скппје 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fznh.ukim.edu.mk/
http://www.economy.gov.mk/
http://mivamed.com.mk/
http://www.hotel-premier.com.mk/
http://slowfood.mk/
https://stilnikplasticproducts.blogspot.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009568096984


 

 

Ппчитувани, 

Македпнскптп здружение за заштита на 
автпхтпната македпнска медпнпсна пчела 
(Apis mellifera macedonica) – MacBee, сп 
задпвплствп Ви гп претставува настанпт 
„Пчеларски ден - знаеое и дружеое 2019“. 
Настанпт ќе ппнуди ппвеќечаспвна 
прпграма кпја вклучува презентации пд 
инфпрмативен и едукативен карактер. 

MacBee веќе некплку гпдини 
традиципналнп ја прганизира 
манифестацијата „Пчеларски ден - знаеое и 
дружеое“, каде на еднп местп се спбрани 
ценети дпмашни и странски научни 
експерти пд пбласта на пчеларствптп, 
прпфесипнални пчелари и пчеларски 
ентузијасти и вљубеници вп пчеларствптп. 
Пвпј настан претставува  пдлична мпжнпст 
за надградба на Вашетп пчеларскп знаеое и 
инфпрмираое за активнпстите на нашетп 
здружение, какп и размена на искуства и 
кпнтакти сп дпмашни и странски пчелари.  

Затпа сп пспбена чест Ве ппкануваме да 
бидете дел пд пва едукативнп пчеларскп 
дружеое и сп Вашетп присуствп да дадете 
значаен придпнес кпн ппдигнуваоетп на 
квалитетпт на пвпј настан. 

Сп ппчит, 

Прганизаципнен Пдбпр на „Пчеларски ден - 
знаеое и дружеое 2019“ 

 Датум:  

27 јануари, 2019 гпдина (недела)  

Лпкација:  

Факултет за земјпделски науки и храна - Скппје  

Бул. Александар Македпнски б.б.,  

нас. Автпкпманда , 1000 Скппје  

(Амфитеатар брпј 40) 

Регистрација за присуствп на настанпт: 
Цената за учествп на настанпт изнесува 250 
денари. Пчеларските здруженија и 
прганизирани групи мпже да извршат и групна 
уплата за над 10 учесници пп цена пд 200 
денари, а ппсле уплатата треба да дпстават 
сппдветна листа на групата на e-mail адресата: 
macbee.pcelarskiden@gmail.com. На секпј 
учесник ќе му биде дпделен сертификат за 
учествп на настанпт. Рпкпт за регистрација за 
присуствп на настанпт е дп 24 јануари 2019 
гпдина или дп пппплнуваое на брпјпт на 
учесници кпј е пграничен на 200 лица. 

Начин на регистрација: 
Преку уплата на наведената сума на жирп 
сметката на здружениетп MacBee на следнипв 
начин:  
Примач: Македпнскп здружение за заштита на 
македпнската автпхтпна медпнпсна пчела - с. 
Негпрци, Гевгелија  
Банка: Шпаркасе Банка Македпнија  
Жирп сметки:  
250-0010027640-92 денарска,  
МК07-250-0010027640-92 девизна 
Цел на дпзнака: Учествп на „Пчеларски ден - 
знаеое и дружеое 2019“ 

 

  

 

 
 
Прпграма на настанпт: 

8:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЈА НА 
УЧЕСНИЦИТЕ 

10:00 - 10:15 ПТВПРАОЕ НА НАСТАНПТ- 
прпф. д-р Вјекпслав 
Танаскпвиќ, декан на ФЗНХ 

10:15 - 10:50 „РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛУЧПЦИ 
ПД ДПСЕГАШНИТЕ 
РЕАЛИЗИРАНИ 
ТЕСТИРАОА НА MacBee“-
Иван Дпдевски, 
прпфесипнален пчелар, 
МacBee 

10:45 - 11:05 „ ПРГАНСКП ПЧЕЛАРСТВП 
ВП МАКЕДПНИЈА“- дипл. 
земј. инж. Гпран Кплев, 
претставник на ПРОЦЕРТ 

11:05 - 11:30 КАФЕ ПАУЗА  

11:30 - 12:45 „ПРЕКИН И 
ПТСТРАНУВАОЕ НА ЛЕГЛП 
КАКП МЕТПДИ ЗА 
ТРЕТИРАОЕ НА 
МЕДПНПСНИТЕ ПЧЕЛИ 
ПРПТИВ ВАРПА“ - дипл. 
биплпг Мартин Габел, 
Иниститут за пчеларствп, 
Кирхајн 

12:45 - 12:50 ЗАТВПРАОЕ НА НАСТАНПТ 

www.macbee.org 

www.facebook.com/macbee.org 

macbee.pcelarskiden@gmail.com 

http://www.macbee.org/
https://www.facebook.com/www.macbee.org/

