
 

 

 
 
International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems (SDEWES CENTRE), Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia 

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju diplomskih radova SDEWES Centra, raspisujem 

 

NATJEČAJ  

O NAGRAĐIVANJU DIPLOMSKIH RADOVA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. 

 

I. 

Raspisuje se natječaj za dodjelu nagrade za najbolje diplomske radove iz područja održivog razvoja 

energetike, voda i okoliša za akademsku godinu 2016./2017. 

II. 

Pravo natjecanja imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji su 

u akademskoj godini 2016./2017. obranili diplomski rad iz područja održivog razvoja energetike, voda 

i okoliša s ocjenom izvrstan. 

Akademska godina 2016./2017. Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje započela 

je 03. listopada, 2016. i završava 21. srpnja, 2016.  

III. 

Prijava radova vrši se slanjem dokumentacije propisane Pravilnikom o nagrađivanju diplomskih 

radova na e-mail diplomski@sdewes.org te osobno ili poštom na SDEWES Centre, Ivana Lučića 5, 

10000 Zagreb. Prijave se zaprimaju zaključno s 01. rujna, 2017. godine kada najkasnije moraju biti 

zaprimljene bez obzira kojim su načinom dostavljene.  

IV. 

Odluku o izboru najboljih diplomskih radova donosi Povjerenstvo za ocjenu diplomskih radova 

SDEWES Centra sukladno kriterijima propisanih Pravilnikom o nagrađivanju diplomskih radova. 

Povjerenstvo mora odluku donijeti do 15. studenog, 2017. godine. 

V. 

Biti će nagrađena ukupno tri rada. Najbolji diplomski rad za akademsku godinu 2016./2017. bit će 

nagrađen u iznosu od 5.000,00 HRK (bruto) a autori preostala dva rada dobit će besplatnu kotizaciju 

za jednu od SDEWES konferencija koje će se održati u 2018. godini. 
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International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems (SDEWES CENTRE), Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia 

 

VI. 

Rezultati natječaja objaviti će se na internetskim stranicama SDEWES Centra i UNIZAG FSB-a pet 

radnih dana prije Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje.  

VII. 

Dodjela nagrade održat će se u sklopu Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji će se održati u 

studenom, 2017. godine. 

 

 

Molimo sve zainteresirane kandidate koji su tijekom akademske godine 2016./2017. obranili svoj 

diplomski rad iz područja održivog razvoja energetike, voda i okoliša da se, u skladu s Pravilnikom, 

prijave na natječaj. Natječaj je otvoren do 01. rujna 2017. godine. Dodatne informacije moguće je 

dobiti e-mailom na diplomski@sdewes.org ili telefonski na 01/6168-242.  

 

 

Predsjednik Upravnog odbora SDEWES Centra 

Prof.dr.sc. Neven Duić 

 

 

U Zagrebu, 16. siječnja, 2017. godine 

 

mailto:diplomski@sdewes.org

