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ОСМИ ШУМАДИЈСКИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Програм  

 
 

 
8. септембар -четвртак 
 

10.оо  часова –СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ САЈМА –плато Шумадија сајма 
 

11.оо часова – Културно - уметнички програм 

11.3о – 12.3о часова – Стручно предавање: « Производња, гајење, прерада и чување 
прерађеног купуса»- медија центар Шумадија сајма 

др Александра Новаковић –Институт за прехрамбену технологију Нови Сад 
др  Јанко Червенски –Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 

12.3о – 14.оо часова  - Стручна трибина из области пољопривреде – Привредна комора 

Србије – медија центар   
14.оо – 15.оо часова – „Водотермомотажа“ – стручна презентација (Практична 

примена и искоришћење соларне енергије у домаћинствима) – Грађевински кластер 
Шумадије и Поморавља – медија центар 

15.оо – 16.оо часова – Машински факултет Нови Сад – стручна презентација (Развој, 

пројектовање и оптимизација носећих конструкција монтажних објеката) – Инжењерска 
комора Србије – медија центар 

17.оо часова – Концерт народних песама – Удружење естрадних уметника и 
извођача Шумадије «Крагујевац концерт» - плато Шумадија сајма 

 
 

 

09. септембар -петак 
 

9.оо -15.оо  часова– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИНЕ ШУМАДИЈСКОГ СЕЛА – пријатељ:  
компанија «Дунав осигурање доо»: 

9.оо – 10.оо часова - Трибина: «Водоснабдевање на сеоском подручју»  –медија 

центар  
Др Јелка Ранковић –Институт за јавно здравље Крагујевац 

10.оо  - 10.20 часова– Филм: «КГ аграр 2005-2010.» - Ресор за пољопривреду Града 
Крагујевца - медија центар  

10.3о  часова – Промоција књиге «Азбучник Крагујевачких села» - медија центар 
11.3о часова – Промоција књиге «Бисери природе Крагујевца» аутора Свете 

Маџаревића и Славољуба Николића – медија центар 

11.оо часова – Приказна вежба за школу јахања – у организацији КД  «Шумадија» 
14.оо – 15.оо часова – Машински факултет Крагујевац – стручна презентација 

(Постројење за производњу енергије коришћењем био отпада у пољопривреди) – 
Инжењерска комора Србије – Грађевински кластер Шумадије и Поморавља– 

медија центар 

15.оо – 16.оо часова – „Водотермомотажа“ – стручна презентација (Практична 
примена и искоришћење соларне енергије у домаћинствима) – Грађевински кластер 

Шумадије и Поморавља – медија центар 
16.оо – 17.00 часова – „Светлост“ Краљево – стручна презентација (Нови системи 

грејања пластеника и стаја) – Грађевински кластер Шумадије и Поморавља – 

медија центар 
 

 
 

 
 

 



10.септембар –субота 
 

9.оо -11.оо часова – ОЦЕНСКА СМОТРА КОЊА – у организацији Агробизнис центра 
9.оо –13.оо часова -«ГУЛАШИЈАДА» - такмичење ловаца у кувању ловачког гулаша –у  

организацији Ловачког савеза Централне Србије 

9.оо -13.оо часова–Такмичење РИБОЛОВАЦА у спремању рибље чорбе  – у 
организацији  риболоваца «Багремар» и «Магма» из Крагујевца 

10.оо часова –РЕВИЈА ПАСА СВИХ РАСА И ПРИКАЗ ДРЕСУРЕ СЛУЖБЕНИХ ПАСА– у 
организацији Града Крагујевца и Кинолошког друштва «Лепеница» из 

Крагујевца 
10.оо -12.оо часова -Стручно предавање из области ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ» – 

Jacques Pior и Olivier Durant – национални кординатори за органску производњу 

Француске пољопривредне коморе – медија центар 
 

12.оо – 14.оо часова Трибина: „У СУСРЕТ ЈЕСЕЊОЈ СЕТВИ“ - Медија центар 
«Шумадија сајма» 

12.3о часова – Проглашење победника на ИЗЛОЖБИ ПАСА – плато Шумадија сајма 

13.15 часова– Проглашење победника  у кувању ловачког гулаша и рибље чорбе  ( уз 
дегустацију за посетиоце)– плато Шумадија сајма 

14.15 часова Презентација Пријатеља Сајма, компаније „Будућност“ Крагујевац – 
Медија центар 

12-16.оо часова  – ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ШАРЕНА ФИЈАКЕРИЈАДА –у организацији 
Агробизнис центра   (Сајам-центар града-Сајам) 

16.оо часова-  Додела награда најуспешнијим учесницима „ФИЈАКЕРИЈАДЕ“ -плато 

«Шумадија сајма» 
16.15 часова  - Проглашење победника ЧЕТВРТЕ РЕГИОНАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ КОЊА   –у 

организацији Агробизнис центра –плато Шумадија сајма 
16.3о часова   - Проглашење победника ДЕВЕТЕ РЕГИОНАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ ОВАЦА – у 

организацији  Удруҗења одгајивача «Шумадија» –Wuerttenberg» - плато 

«Шумадија сајма» 
 
11. септембар -  недеља 
 

9.оо часова  –ИЗЛОЖБА КРАВА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ у организацији Удруҗења 

одгајивача говеда «Шумадија»  (долазак грла) 
10.15 часова - Презентација Генералног спонзора Сајма, компаније „Агровојводина 

механизација“ Нови Сад - Медија центар 
од 11.оо часова –КУЛТУРНО –УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ –наступ фолклора и певачких 

група–плато сајма 
12.15 часова  –Проглашење победника на САЈМУ СИТНИХ ЖИВОТИЊА у организацији 

Удружења  за одгој и заштиту ситних животиња Крагујевац  - плато Шумадија 

сајма 
13.00 часова  –Проглашење победника на  ИЗЛОЖБИ КРАВА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ -

уручење ленти 
14.30 часова - Уручење пехара и награда на ИЗЛОЖБИ СВИЊА – у организацији 

Удружења одгајивача свиња «Шумадија» из Десимировца –плато „Шумадија 

14.40 часова – Уручење пехара и награда победницима ИЗЛОЖБИ КРАВА – плато  
Шумадија сајма 

15.00 часова  -СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ САЈМА –уз уручење захвалница и награда – 
плато «Шумадија сајма» 

 
 

Од  08. -11. септембра  на сајму ће бити одржане: Девета регионална изложба оваца, 

Четврта регионална изложба коња, Сајам ситних животиња и Изложба свиња 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
е пошта :  ingkomkg@ingkomora.rs                             тел : 034 501 068  факс : 034 501 068 
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