
Теслини дани енергетике - Позивница за учешће на Манифестацији

Драге колеге,

Жири за доделу традиционалних награда *ПУ ЕЛЕКТРОМАШИНОГРАДЊА *и* 
ФОНДАЦИЈЕ
НИКОЛА ТЕСЛА *одлучио је, а надлежна тела прихватила, да награди следеће
младе колеге:

1. Лазара Којића, за академски рад „Употреба напредних софтверских алата за
пројектовање разводног ормана постројења 0,4 kV, 4 kA“, Електротехнички
факултет Универзитета у Београду, 2019. године
2. Давора Јовановића и Вујадина Даговића, за академски рад „Дефинисање
шаблона присуства људи и њихов утицај на енергетско понашање објекта
предшколске установе на територији града Крагујевца“, Факултет
инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, 2019. године

3. Владимира Антонијевића, за академски рад „Електрични аутомобил са
интегрисаним фотонапонским системом“ ,Електротехнички факултет Универзитета
у Београду, 2019. године и

4. Петара Бабића за академски рад „Тродимензијски прорачун струјања у
аксијалној гасној турбини“, Машински факултет Универзитета у Београду,
2019. године

Награђенима ће, након њихових осмоминутних презентација радова бити уручена
следећа признања:

1. ПУ EЛEКТРOМAШИНOГРAДЊA доделиће своје ДИПЛОМЕ сваком аутору радова и
четири подједнака ПРИПАДАЈУЋА НОВЧАНА ИЗНОСА за сваки поднети академски рад,
2. ФОНДАЦИЈА НИКОЛА ТЕСЛА ће свим награђеним ауторима  доделити наше
највећепризнање за стваралаштво младих - ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ ЗА СТВАРАЛАШТВО
МЛАДИХ.

Задовољство нам је да вас позовемо да учествујете на* ТЕСЛИНИМ ДАНИМА
ЕНЕРГЕТИКЕ*, који ће се одржати* 12. децембра 2019. године са почетком у
12,00 h на Факултету инжењерских наука Универзитета у Београду *(ул. Сестре
Јањић број 6., Објекат Б, први спрат, свечана сала).

*ДНЕВНИ РЕД ТЕСЛИНИХ ДАНА ЕНЕРГЕТИКЕ*

1. Поздравна обраћања Декана Факултета инжењерских наука, Председника ИО ПУ



Електромашиноградња, потписника Споразума, представника ресорних
министарстава, Привредне коморе и Фондације "Никола Тесла"

2. Извештај жирија за доделу награда

3. Презентације награђених студентских академских радова

6. Свечано уручење награда

7. Дружење уз коктел

Ове године манифестација ТЕСЛИНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ је саставни део
традиционалног НОВОГОДИШЊЕГ ДРУЖЕЊА САДАШЊИХ И БИВШИХ СТУДЕНАТА И
ПОСЛОВНИХ
ПРИЈАТЕЉА СА НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА КАТЕДРЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 
ПРОЦЕСНУ
ТЕХНИКУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.

Задовољство нам је да Вас подсетимо да је конкурс за избор најбољих
студентских академских радова (прojeкти, мастер и завршни радови) који су
реализовани у периоду од 01. октобра 2017 до 31. септембра 2019.
године, a који су обрађивали теме из eнeргeтикe и тематски су везани
за делатност чланица ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa”, био објављен у Дневном листу
"Политика", 28. септембра 2019. године, у складу са
Споразумом o oргaнизoвaњу и финансирању Теслиних дана енергетике који су
потписали ПУ ЕЛЕКТРОМАШИНОГРАДЊА из Београда и ФОНДАЦИЈА НИКОЛА ТЕСЛА
из
Београда, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ
ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

Очекујемо Вас, заједно са Вашим студентима и колегама, са нестрпљењем!


