
                                                                  ПОКАНА                                                   

за посета на саем на лековити, зачински, украсни билки и пчелни производи 

Во организација на: Град Врање и Сојуз на пчеларски организации на Србија, Р. Србија, а во соработка 

со Здружение „ЖИВОТ“ и Комора на Органски Производители - КОП, Куманово 

Во Врање на 7 март 2020 год. 

                                                        Старо шеталиште, ул. Краља Стефана Првовенчаног  

08:00-18:00 Изложбено-продажен- деловен 
дел 

Саем на лековити, зачински, украсни билки и пчелни 
производи 

 
 
10:00-10:15 

 
 

Поздравни обраќања, 
официјално отварање на 

саемот 

(Трг Станише Стошића) 
 
- Др мед. Родољуб Живадиновић, председник Савеза 
пчеларских организација Србије  
- Небојша Станојевић, председник Удружења за 
лековито биље „Др Јован Туцаков“, Сокобања  
- Др мед. Слободан Миленковић, градоначелник Града 
Врања  
 

10:15-10:30 Културно уметничка програма  

10:30-18:00 Делење на бесплатен чај на 
посетителите 

 

 
 
10:30-18:00 

 
 

Договарање за производство и 
пласман на лековити, зачински 

и ароматични билки 

          На штандовите на фирмите кои што се 
занимаваат со  производство и откуп на лековити, 
зачински и ароматични билки ќе можете да се 
запознаете како со со условите кои што тие ги нудат за 
призводство на билките на ваш имот, така и за 
собирање на истите во природата. Ќе добиете и 
податоци за лековити билки кои во исто време се и 
медоносни, а кои можете да ги насадите на вашите 
пчеларници и да добиете двојна корист. 

   

11:30-13:00 Предавања од стручни лица Сала на собрание на Општина Врање 

 
11:30-11:50 

 
Тема 

„Собирање на диворастечки лековити билки“ 
Предавач: Мр пх. Славољуб Тасић, Београд, 

Институт за лековито биље „Јосиф Панчић“ 
 

 
11:50-12:10 

 
Тема 

„Одгледување на лековити билки“ 
Предавач: Небојша Станојевић, Адонис, 

Сокобања (предавање прати филмски материјал о 
гајењу лековитог биља)  
 



 
 
12:10-12:30 

 
 

Искуства на производителите: 

„Зошто го напуштив стабилното работно место и 
започнав успешен бизнис во одгледување на 
лековити билки и производство на етерични масла“ 

Предавач: Мр пх. Јована Милутиновић, 
Промонтис, Ниш  
 

 
 
12:30-12:45 

 
 

Тема 

„Одгледување и пласман на медоносни лековити 
билки на пчеларници“ 

Предавач: Небојша Станојевић, Адонис, 
Сокобања  
 

 
 
12:45-13:00 

 
 

Тема 

„Пчелини производи за подобрување на здравјето“ 
Предавач: Др мед. Родољуб Живадиновић, 

специјалиста епидемиологије, апитерапеут, 
председник Савеза пчеларских организација Србије  
 

 
 
 
 
13:00-13:15 

 
 
 
 

Поделување на 150 подароци 
на слушателите на предавањата 

   Првите 150 слушатели ќе добијат една од пет книги 
за лековити билки по избор и ЦД со филм за 
одгледување на лековити билки  (нане, бела очајница, 
шипка, бел слез, лаванда, камилица, боквица, морач, 
невен, оман, босилек, магданос, маточина) како и 
чаеви од фирмата Адонис. 
Книги на располагање:  
1. „Приручник о лековитим биљкама„ 
2. „Прерада лековитог биља“ 
3. „Контрола и сертификација лековитог и   
      ароматичног биља“ 
4. „Биљобер“  (песме о лековитом биљу) 
5. „Чини учини зачини“ (биље за бојење и зачини) 

 

          Здружението „ЖИВОТ“ за сите свои членови и за членовите на Комора на Органски Производители  

КОП обезбеди изложбено – продажен простор и организира автобуски превоз на релација Куманово-

Врање-Куманово. Котизација за учество на саемот, која што вклучува повратен билет и штанд изнесува 

500,оо денари. Поаѓање за Врање во 8:00 часот пред градскиот базен во Куманово. Враќање за Куманово 

во 18:30 часот. 

         Пријавувањето е задолжително, најдоцна до 01.03.2020 година, на е-меил: blagica@adut.mk или на 

тел. 070/88 88 17 кај Драган Цветковиќ. При пријавувањето, доставете список и количина на производи 

кои што би ги понеле, поради царински формалности.  

 

10.02.2020 год.                                                                                                                                                 Благица Цветковиќ 

                                                                                                                                                                

 

 

mailto:blagica@adut.mk

