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Агенда  

Конференција за  
ПАМЕТНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО  
иднина на земјоделството и 
руралниот развој 
 

Локација: ИНОФЕИТ Скопје| Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18 |Скопје | на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии – ФЕИТ 

Датум: 9 ноември 2022 год. (среда) 

09:00 - 09:30 Регистрација на учесниците.   

09:30 - 09:35 Отворање на конференцијата – проф. д-р Виктор Ѓамовски, Директор 
на Земјоделски институт – Скопје, УКИМ.  

09:35 - 09:40 Поздравен говор –  г-н Љупчо Николовски, Министер за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

09:40 - 09:55 Паметно оранжериско производство како начин за безбедност на 
храната – м-р Биљана Дрвошанова, Земјоделски институт – Скопје, 
УКИМ. 

09:55 - 10:10 ИКТ во земјоделството – стари и нови форми на образование и 
стекнување нови знаења – проф. д-р Миљан Цветковиќ, Земјоделски 
факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина.  

10:10 - 10:25 Краток преглед на паметно менаџирање во лозарското производство: 
глобални и национални трендови – д-р Душко Неделковски, 
Земјоделски институт – Скопје, УКИМ. 

10:25 - 10:40 Прецизно земјоделство - трендови во овоштарството - проф. д-р 
Виктор Ѓамовски, Земјоделски институт – Скопје, УКИМ. 

10:40 - 10:55 Краток преглед на користење на паметни технологии во 
земјоделските производни системи - примери во 
оризопроизводството, м-р Бранкица Василева, Земјоделски институт 
– Скопје, УКИМ.  
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10:55 - 11:10 Модели за предвидување на појава на штетници и болести за 
поекономично и паметно земјоделско производство, д-р Катерина 
Банџо – Орешковиќ, Земјоделски институт – Скопје, УКИМ. 

11:10 - 11:25 Дигитален пристап во примената на одржливи практики за 
управување со земјоделското земјиште и следење на процесите на 
деградација на земјиштето, проф. д-р Душко Мукаетов, Земјоделски 
институт – Скопје, УКИМ. 

11:25 - 12:00 Кафе пауза 

12:00 - 12:15 EIT Food - Општи активности и RIS Fellowships, претставници од EIT 
Food. 

12:15 - 12:30 Можности за финансирање на иновации и старт-ап бизниси во 
земјоделството и руралниот развој, Бранислав Марковски, Фонд за 
иновации и технолошки развој.  

12:30 - 12:45 Далечинско сензорско мерење како алатка за подобрување на 
земјоделските бизнис позиции во глобалниот земјоделско-
прехранбен сектор, м-р Благоја Муканов, AgFutura Technologies, 
Скопје.  

12:45 - 13:00 Паметното земјоделство гледано од аспект на фармерите. Васка 
Мојсовска, Претседател на Национална федерација на фармери.  

13:00 - 13:30 Дискусии  

13:30 - 14:30 Закуска и вмрежување 

 

 


