
У складу са Одлуком о континуираном (перманентном) професионалном усавршавању (CPD) чланова Инжењерске 
коморе Србије, број 1065/1-5. која је донета 25. априла 2014. године, на Шестој редовној седници Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, а у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (Deutsche 
Gesellscha  für Interna onale Zusammenarbeit GmbH) - GIZ, биће одржано прво CPD предавање намењено 
лиценцираним инжењерима енергетске ефикасности у зградарству. 

Предавање ће бити одржано 7, 8. и 9. новембра 2014. године у Нишу, Београду и Новом Саду, како би свим 
заинтересованим инжењерима било олакшано присуство. У сва три града се одржава предавање на исту тему.

Предавање у Нишу одржаће се 07.11.2014. године, са почетком у 11 часова,
у амфитеатру Б Машинског факултета у Нишу, Александра Медведева бр. 14. 

Предавање у Београду одржаће се 08.11.2014. године, са почетком у 10 часова,
у великом амфитеатру Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије бр. 16. 

Тема предавања је:

„Енергетска ефикасност у зградарствуЕнергетска ефикасност у зградарству 
- ЕУ регулативе

Предавање ће одржати Хелмут Крамес, "E+E Consult" Трир, Немачка.

Предавање ће бити одржано на енглеском језику, а пратиће га PowerPoint презентација на српском језику.

Ово предавање је намењено дипломираним инжењерима, члановима Инжењерске коморе Србије, носиоцима 
лиценци одговорног инжењера енергетске ефикасности 381. 

Захваљујући подршци Немачке организације за међународну сарадњу - GIZ, обезбеђено је бесплатно присуство за 
све пријављене учеснике предавања. 

Свим члановима Инжењерске коморе Србије који буду присутни на предавању биће додељени бодови којима ће се 
вредновати похађање програма континуираног професионалног усавршавања, а у складу са одлуком Скупштине 
Коморе. 

Кратак опис предавања

У оквиру предавања ће бити обрађена следећа питања:
- Директиве ЕУ у вези са енергетском ефикасношћу у сектору зградарства; 
- Прописи и директиве Савезне Републике Немачке, укључујући примере из праксе и стечена искуства, а у вези са  
 енергетском ефикасношћу у сектору зградарства; 
- Практични примери и примери добре праксе у сектору зградаства (стамбене, комерцијалне и јавне зграде).

Љубазно вас позивамо да присуствујете овом предавању, а да би нам омогућили довољно времена за организацију, 
молимо вас да потврдите своје учешће.

С поштовањем, 
Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

Председник Скупштине Инжењерске коморе Србије 
Потпредседник ECEC-а одговоран за CPD 
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