
Инжењерска комора Србије  
Регионални центар Крагујевац 
Број: 10-3-32/ 
Датум:18.02.2019. г. 
 

ПРОГРАМ САЈМА ГРАЂЕВИНАРСТВА 2019 
 

 

Организатор 

Регионални одбори подсекција дипломираних грађевинских инжењера 
матичне секције пројектаната и извођача радова Регионалног центра 
Крагујевац  

Назив Сајам грађевинарства 2019 

Елементи манифестације 1) Презентација 

Област (шира и ужа) 

 Презентација компаније ТЕРМОМОНТ 
 Базалт – примена базалта као рационаланог  и најјефтинијег 

материјала за изградњу канализционих система 
 HANIBALSOFT – програмски пакет за прорачуне термотехничких 

инсталација (грејање, климатизација, вентилација) 
 БИО ЈАМЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА – као рационалан и 

најјефтинији начин решевања проблема отпадних вода  посебно 
из руралних подручја 

 Презентација производног програма и пројектних решења 
фирме „Крушик-пластика“ Осечина 

Циљне групе  

Чланови Коморе свих струка (100, 200, 201, 202, 203, 300, 301, 302, 
381, 330, 332, 333, 336, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 391, 392, 
393, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 350, 351, 352, 353, 385, 
400, 401, 430, 432, 434, 436, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 491, 492, 
493, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 450, 451, 453, 471, 475, 485, 419, 
700, 712, 750, 753, 771, 730, 770, 800, 812, 850, 853, 871, 830, 870) 

Оквирни програм 
манифестације 

Четвртак - 21.02.2019. године 
 
14:00– 14:45 
Презентација компаније ТЕРМОМОНТ  која се бави пројектовањем, 
инжењерингом, консалтингом, изградњом објеката различитих 
величина и намена, уградњом електричних, водоводних и гасних 
инсталација, као и ХВАЦ вентилационих система. 
Предавач: Јадранка Миланков – Представљање компаније   и начини 
уградње производа од базалта у канализационим системима 
 
Петак - 22.02.2019. године 
 

12:00 – 13:00 
Презентација фирме Базалт-ЕУТИТ, производног програма и примена 
базалтних производа. 
Предавач:   Бранимир Стојановић – Презентација производног 



програма и упознавање са специфичностима материјала  
Презенатција: питања и одговори 
 

 

13:00– 14:00 
Представљање софтверског пакета ХАНИБАЛСОФТ за термотехничке 
инсталације  
Предавач: Драган Чолаковикић – презентација свих модула 
програмског пакета са примерима 
 
14:00– 14:45 
Представљање пројектованих и изведених система овог типа од 
постављања техничко технолошких захтева (пројетни задатак) до 
Идејног решења система и реализације  пројектне документације 
(пројекат за извођење) и саме изградње целог система и уградње 
изабране опреме.  
Предавач: Јелена Бојовић – пример решавања одвођења отпадних вода 
са локацији „Сиви дом“ у оквиру војне фабрике у Крагујевцу. 
 
15:00 – 16:00 
Презентација производног програма и пројектних решења фирме 
„Крушик-пластика“ Осечина. 
Предавач: Велимир Нешић, „Крушик пластика“ а.д. Осечина 
                Марко Митић, „Еколог“ д.о.о. Београд 

Трајање манифестације Три дана 

Потенцијални број 
посетилаца 

500-1000 

Предложени термин 
одржавања 

21. – 23.02.2019. године 

Посебни услови и 
потребна опрема за 
одржавање предавања 

Видео и аудио опрема 

Детаљан опис   

Манифестација Сајам грађевинарства у РЦ Крагујевац су прилика за 
афирмацију инжењерства од урбанистичког планирања, преко 
архитектонско - грађевинског пројектовања и пројектовање 
инсталационих система, а кроз промоцију и презентацију примене 
нових технологија, материјала и изградњу значајнијих грађевинских и 
урбанистичких пројеката који су рализовани или чија је реализација 
актуелна на територији РЦ Крагујевац. 
Предложена предавања имају за циљ да заинтересоване упознају са 
новим технологијама у грађевинарству кроз презентацију примене 
нових система у реализацији специфичних објеката као што су био 
системи за пречишћавање отпадних вода након чијег третмана се вода 
може испустити у најближе природне водотокове. Верујемо да 
предложени избор теме и предавања као и начин реализације на 
сајамској манифестацији обезбеђује да се можемо сусрести и са 
заинтересованим Инвеститорима да уједно обезбедимо професионално 



усавршавање заинтересованих инжењера, посебно уз њихово активно 
учешће у дискусији током и након предавања. 
Такође, посебну важност у овом пројекту  даје развој подручја које се 
обрађује кроз урбанистичко-планску документацију. 
Основни карактер ове манифестације је усмерен ка великом делу 
професионалних класификација инжењерске струке, као и разумевање 
и савладавање проблема у реализацији наведених пројектованих 
решења.  
Дискусија у оквиру предавања треба да приближи корисницима 
дефинисана решења, процедуре, законску регулативу и процедуре и 
анимира их на активно учешће у њиховој примени, као и да уочи 
њихове недостатке и предности. 

Циљ одржавања  

Сматрамо да смо се, као чланови РЦ Крагујевац овако избабраном 
темом и презентацијом домаћег произвођача ових система, адекватно 
припремили да представимо чланове и Инжењерску комору Србије као 
носиоца могућих промена у области планирања, урбанистичког 
решавања простора и пројектовања уз коришћење иновативних 
решења и метода.  

Обим штампаног 
материјала 

/ 

Дигитални материјал / 

ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ОДБОР 

1. Јелена Бојовић, дипл.грађ.инж. 

Тражена средства / 

Да ли је активност 
предвиђена планом 
Регионалног одбора 

  1) ДА    

НАПОМЕНА Постављање штанда Инжењерске коморе Србије на сајму је бесплатно. 

 
     
 
 

Организациони одбор 
 

Председник 
       

Јелена Бојовић, дипл.грађ.инж.С.Р. 
 
 
 


