
 

Друштво за обновљиве изворе енергије  СТШ „Михајло Пупин“ - Кула 

 
 

 
 
 
 

Време АКТИВНОСТИ 

09.00  – 11.00 

 
    У центру града (на платоу испред поште)  

- презентација соларних колектора  
 
  
     
 

    
 

    
 

       - подела флајера  ЕВРОПСКИ ДАНИ СУНЦА 
            - ученици ОШ „Петефи Бригаде“ - КУЛА  
            -  ученици ОШ „Иса Бајић“ - КУЛА  
            - ученици Економско – трговинске школе - Кула 

   - ученици СТШ „Михајло Пупин“ – Кула 
 

11.00  – 11.15 

 
Свечано пуштање у рад СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ    

Кабинет електро струке  бр.1. 
Средње техничке школе  "Михајло Пупин", у Кули. 

 
Покрајински Секретар за енергетику и минералне сировине 

г - дин Стриковић Радосав, дипл.ецц. 
 

11.15 – 11.35 

 
Свечано отварање  Стручног скупа у просторијама СТШ 

"Михајло Пупин", у Кули  ул. Лазе Костића бр.14. 
 

Свечана сала школе 
 

Директор школе; г -дин Милованчев Мирослав, дипл. инж. ел. 
 

Поздравна реч Покрајинског Секретара за енергетику и 
минералне сировине 

 г -дина Радослава Стриковића, дипл.ецц. 
 

Поздравна реч Директора Агенције за енергетску ефикасност  



 
               г - дина Мр. Бојана Ковачића 

 
Поздравна реч Председника општине Кула 

 
 г - дина Буквић Светозара, дипл. инж. машинства 

  

11.35  – 12.40 

 
Тема:  Могућности  коришћења сунчеве енергије 
                      са примерима из праксе. 
 
Предавач: г - дин Проф. др. Мирослав Ламбић, дипл. инж. 
                  Друштво за сунчеву енергију „СРБИЈА СОЛАР“. 
 

12. 45  – 13.05 

 

 Тема:       Енергетски менаџмент - перспектива  
                                  за младе стручњаке. 
 
 Предавач: г - ђа Нада Радовановић, дипл. инж. ел. 
                    Покрајински Секретар за енергетику  

и минералне сировине  
 

13.10  – 13.30 Пауза                                                                                                                                    

13. 40  – 14.25 

 

Тема: Енергија ветра и могућности коришћења  

                         ОИЕ у Србији. 
  
Предавач: г -дин  Растислав Крагић, дипл. инж.ел. 
                    Агенције за енергетску ефикасност  
                                   Републике Србије 
  

14.30  – 15.15 

 

Тема:       Коришћење биомасе у енергетске сврхе на 
           територији АП Војводине – примери из праксе. 
  
 Предавач:    г - дин  Мр.  Драган Урошевић, дипл.инж. маш. 
                            Victoria Bioenergy doo - Novi Sad 
 

                   
              Позивамо заинтересоване да пријаве учешће (установа и број учесника) на 

     е-mail адресу  marjan.ivanov@gmail.com , или на телефон /факс: 025/ 720 – 103. 
 

mailto:marjan.ivanov@gmail.com

