ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
''ДАНИ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 2016''
Златибор, 21.- 23. октобар 2016. год.
Хотел ''Палисад''
Долазак учесника у хотел „Палисад“ на Златибору до 15.00 часова.
Петак, 21. октобар 2016. године
15.00-16.00
Окупљање и регистрација учесника у холу Хотела
16.00-16.30

Поздравне речи и отварање манифестације ''Дани инжењера Србије 2016''
у сали хотела

16.30-18.00

ТЕМА: ''Пројектовање покретног моста ПОРТ МИЛЕНА у Улцињу''
- Горан Тадић, дипл.грађ.инж.
- Душко Бобера, дипл.грађ.инж.
- Зоран Луковић, дипл.грађ.инж.
Добитници награде Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће у
струци из делатности чланова Коморе за 2016. годину
ВЕЧЕРА у ресторану хотела

19.00 – 21.00

Субота, 22. октобар 2016. године
08.30-09.30
ДОРУЧАК у ресторану хотела
10.00-11.45

ТЕМА: Примена Закона о планирању и изградњи:
- Искуства у примени обједињене процедуре;
- Реформа система издавања грађевинских дозвола;
- Упознавање са релевантним одредбама прописа о озакоњењу
објеката.
- Мр Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.

11.45-12.00

КАФЕ ПАУЗА

12.00-12.30

Представљање спонзора
TEMA: КГХ решења за савремене пословне зграде. ВРФ
технологија – грејање, хлађење, примарни ваздух и припрема
топле санитарне воде.
- Ненад Чрнила, регионални менаџер пројеката
„LG Electronics“ Србија

13.00-14.45

РУЧАК у ресторану хотела

15.00-16.15

ТЕМА: „Пројектовање савремених медицинских енергетски
ефикасних објеката и увођење истих у одрживи развој“
- Мирослав Симеуновић, дипл.инж.ел.
Пример изведеног високо енергетски ефикасног објекта је ''Клинички
центар Војводине'' у Новом Саду као најмодернији објекат те категорије у
Србији

16.15-16.30

КАФЕ ПАУЗА

16.30-17.30

ТЕМА: „Савремено сакрално градитељство у Србији“
(са ослонцем на традицију или не)
- Др Божидар Манић, дипл.инж.арх.

17.30 – 18,00

Представљање спонзора
ТЕМА: „Иновативна решења и уштеде - „МРАЗ“ модули за уштеду
природног гаса применом методе јаких магнета“
Урош Ковјанић, дипл.маш.инж, АЛФА-ГАС ТЕРМ

20.00

СВЕЧАНА ВЕЧЕРА у ресторану хотела

Недеља, 23. октобар 2016. године
08.30-09.30
ДОРУЧАК у ресторану хотела
10.00-15.00

ИЗЛЕТ: Организован обилазак аутобусом:
• Обилазак Дрвенграда
• Вожња Шарганском осмицом

16.30

Повратак у хотел

