
   

       wa-mbrella 

  
Организатор на информативните денови 
во рамките на проектот wa-mbrella 
  

ИНФОРМАТИВНИ ДЕНОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ОПШТИНА НЕГОТИНО 
„УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ВО ПОЛИЊАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО 

ОПШТИНА НЕГОТИНО“ 
 

Локација: Сала на советот на општина Неготино, 13 – 14 март 2019 година 

ДНЕВЕН РЕД, 13 МАРТ 2019 

ВРЕМЕ ТЕМА ПРЕДАВАЧ/ГОВОРНИК 

10.00 – 10.30 Регистрација на учесници Сите учесници 

10.30 – 10.40 Воведно обраќање  Тони Делков, Градоначалник 
на општина Неготино  

10.40 – 10.50 Воведно обраќање Марина Бојаџиева, Директор на 
ЈП „Комуналец“ Неготино, 
партнер во проектот  

10.50 – 11.10 Презентација на проектот ,,Заштита на 
водните ресурси со намалување на 
човековото влијание врз животната 
средина (”wa-mbrella) 

Лолита Ристова, проектен 
менаџер 

11.10 – 11.40 Моментална состојба со животната 
средина во Општина Неготино  

Ѓоко Зороски, Клучен експерт 
за води и биодиверзитет  

11.40 – 12.10 Кафе пауза Сите учесници 

12.10 – 12.40 Заштита на животната средина со 
акцент на управување со водните 
ресурси и примена на заштитни 
средства при земјоделски активности 

Ѓоко Зороски, Клучен експерт 
за води и биодиверзитет 

12.40 – 13.00 Прашања и дискусија Сите учесници 

13.00 – 13.20 Претставување на можностите за 
земјоделците кои ги нуди АПРЗ со цел 
поттикнување и развој на 
земјоделството во општина Неготино  

Ѓорѓи Ајтов 

Агенцијата за поттикнување и 
развој на земјоделството во 
Неготино 

13.20 – 13.40 Можности за промоција, нови искуства 
и знаења за индивидуалниот 
земјоделец во рамките на зелената 

Павлина Јовановска 



   

       wa-mbrella 

  

  
Организатор на информативните денови 
во рамките на проектот wa-mbrella 
  

берза  Зелена берза 

13.40 – 14.00  Заклучоци и затварање на првиот 
информативен ден 

Ѓоко Зороски, Клучен експерт 
за води и биодиверзитет 

14.00 – 15.00  Коктел  Сите учесници 

 

ДНЕВЕН РЕД, 14 МАРТ 2019 

ВРЕМЕ ТЕМА ПРЕДАВАЧ 

10.00 – 10.30 Управување со водите на национално ниво 
со осврт на  влијанијата врз квалитетот на 
водата како резултат од земјоделските 
активности 

Ѓоко Зороски, Клучен 
експерт за води и 
биодиверзитет 

10.30 – 11.00 Претставување на расположливите водни 
ресурси во Општина Неготино 

Атанас Угрински, 

Експерт за хидрологија 

11.00 – 11.30 Добри практики за наводнување на 
полињата и користа за земјоделците од 
нивна примена  

М-р Апостол Чугунцалиев, 
експерт за земјоделски 
науки  

11.30 – 12.00 Кафе пауза Сите учесници 

12.00– 12.45 Добри практики за употреба на заштитни 
средства за културите и презентација на 
заштитни средства за органско 
производство 

М-р Апостол Чугунцалиев, 
експерт за земјоделски 
науки 

12.45 – 13.45 Прашања и дискусија Сите учесници 

13.45 – 14.00 Заклучоци и затварање на вториот 
информативен ден 

Ѓоко Зороски, Клучен 
експерт за води и 
биодиверзитет 

14.00 – 15.00 Коктел Сите учесници 

 

 


