У Г О В О Р
о менторском раду

Закључен у ___________, дана ________. године, између:
1. _________________________ из __________________ , улица ____________________
са ЈМБГ _____________, л.к.бр. _____________, (у даљем тексту: Пчелар почетник) и
2. _________________________ из __________________ , улица ____________________

са ЈМБГ _____________, л.к.бр. _____________, ( у даљем тексту: Ментор).

Члан 1.
Ментор је пчелар са дугогодишњим искуством и пчеларским знањем, који има
регистровано пољопривредно газдинство у Регистру пољопривредних газдинстава под бројем
_________ од ________ године и који има __________ кошница са пчелињим друштвима и у
знак сагласности, потписивањем овог Уговора о менторском раду прихвата обавезе које се
односе на послове менторског рада са пчеларом почетником који нема адекватно пчеларско
знање и искуство.
Члан 2.
Пчелар почетник се обавезује да ће ментору обезбедити потребне услове за вршење
менторског рада у смислу обезбеђивања потребних материјалних и стручних услова за рад.
Члан 3.
Ментор се обавезује да ће вршити стручни надзор над непосредним радом пчелара
почетника на терену – у пчелињаку, као и контролу реализације планова и програма обуке
пчелара почетника, у складу са Програмом развоја приватног сектора у југозападној Србији и
Уговором о дугорочној кооперацији број _________ од ________ године, који је пчелар
почетник закључио са ПредузећеM „Apicase honey“ (Апикејс хани) из Белановице као
Откупљивачем меда.
Члан 4.
Ментор се обавезује да ће најмање 2 пута месечно, током пчеларстке сезоне,
практично обучавати пчелара почетника дајући му практине савете и упутства и то у периоду
од дана пријема кошница до 01.09.2017. године.
Ментор се обавезује да ће на крају поднети писмени извештај о раду пчелара
почетника над којим се спроводио менторски рад.
Члан 5.
Пчелар почетник обавезује да ће најмање 2 пута месечно, током пчеларстке сезоне, у
трајању од најмање 10 радних сати радити на пчелињаку ментора и помати му у његовом раду
као део процеса обучавања у пчеларству и то у периоду од дана пријема кошница до
01.09.2017. године.
Ментор се обавезује да ће на крају поднети писмени извештај о раду пчелара
почетника над којим се спроводио менторски рад

Члан 6.
У случају да Пчелар почетник није у могућности да обезбеди одговарајућа средства
обезбеђења за реализацију Уговора о дугорочној кооперацији број ______ од _______ године,
Ментор је сагласан да ће обезбедити две бланко соло менице, са меничним овлашћењем за
коришћење и да ће са Предузећем „Apicase honey“ (Апикејс хани) из Белановице, као
откупљивачем меда, закључити Уговор о јемству.
Члан 7.
Уговор се потписује у 3 (три) примерка од којих свака страна задржава један примерак
уговора, а један примерак се препорученом пошиљком доставља Откупљивачу меда.
Пчелар почетник

Ментор

________________________

________________

