
САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ЕКОЛОГИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 
 

од 06.03  до 08.03 2014. године 
 

ПРОГРАМ: 
 

Четвртак, 06. март 2014. године 
 

12.00  Свечано отварање Сајма грађевинарства 
- Представници града Крагујевца, Инжењерске коморе Србије, Министарства грађевине и 

урбанизма,Представник Министарства Енергетике 

12.30   Посета штанда Инжењерске коморe Србије  
 
13.00    Трибина - Промоција пројекта „Откривање енергије“ – Сала Бизнис Медија Центар 

(приземље) 
Поздравна реч – Јелена Бојовић, дипл.грађ.инж. организациони одбор 

  Пројекат је реализован у сарадњи Министарства Грађевинарства са Немачком 

организацијом ГИЗ, уз учешће 30 градова у Србији од којих је један био и Крагујевац. У 

централном делу Србије учешће у реализацији пројекта узели су и чланови ИКС као и 

чланови Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља. 

 

14.00   Предавање: „Законска регулатива у области обновљивих извора енергије и искуства у 

пројектовању и изградњи малих хидроелектрана“ 

Предавач: Проф. Др Владан Карамарковић, Факултет за машинство у Краљеву 

универзитета у Крагујевцу 

 

15.00    Презентација „Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља“ са компанијом „YTONG“  

Београд 

Темa: „YTONG  - Савремени материјал за енергетски ефикасну градњу“, Александар 

Ђикановић, дипл.инж.арх. 

 

10.00 – 18.00   Штанд Инжењерске коморе Србије отворен за све посетиоце сајма.  Подела рекламног 

материјала, као и пружање информација о стручним испитима, лиценцама,  и осталим 

информацијама од интереса за чланове Грађевинског кластера. 

 

Петак, 07. Март 2014. године 
 

10. 00   Локална техничка радионица – Пројекат „ Legend“, Сала Бизнис Медија Центар  (1.спрат) 
Регионална агенција за  економски развој Шумадије и Поморавља  

 
13.00     Предавање: Обновљиви извори енергије - глобално стање и перспективе коришћења 

Предавач: Душан Гордић, дипл.маш.инж. Машински факултет у Крагујевцу, ФИН – 

Универзитет у Крагујевцу 

 

14.00    Презентација „Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља“ са компанијом: 

„REHAU “ Београд, „ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ГРАДЊА – Коришћење геотермалне енергије у 

системима грејања и хлађења стамбених и пословних објеката“ 

15.00 Предавање: Примена Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или 

покретним градилиштима 

Предавач: Управа за безбедност и здравље на раду – Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике 

10.00 – 18.00   Штанд Инжењерске коморе Србије отворен за све посетиоце сајма. Подела рекламног 

материјала, као и пружање информација о стручним испитима, лиценцама,  и осталим 

информацијама од интереса за чланове ИКС  и Грађевинског кластера 

 

Субота, 08. Март 2014. године 

 

10.00 – 18.00   Штанд Инжењерске коморе Србије отворен за све посетиоце сајма. Подела рекламног 

материјала, као и пружање информација о стручним испитима, лиценцама,  и осталим 

информацијама од интереса за чланове Грађевинског кластера. 

 

16.00  Свечаност затварања сајма. 

 


