
 
 
 
 
 
 

 
  

 1/2

ФОНДАЦИЈА 
«НИКОЛА ТЕСЛА» 

Београд 

FOUNDATION 
«NIKOLA TESLA» 
Belgrade 

Србија, 11000 Београд, Улица Косте Главинића 8а, тел. +381 11 36 91 447, e-mail: fondacija.nikola.tesla@gmail.com, 
Матични број: 17606573, ПИБ: 104048425, Шифра делатности: 91330, Жиро рачун: 295‐0000001236481‐46 Српска банка 

 
 
 
 

  Поштовани, 

 

Поводом десетог јула - рођендана Николе Тесле и Дана науке Републике Србије, Фондација 
„Никола Тесла“ обавештава јавност да је Управни одбор Фондације, на предлог Одбора за доделу 
„Теслиних награда“ којим је председавао проф. др Милош Недељковић, доделио:  

 

1. две равноправне ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ за врхунска инжењерска техничко-
технолошка остварења у 2011. години следећим истраживачким тимовима: 

1.1  истраживачко-развојном тиму који су чинили мр Бојан Папић, Небојша Пањевац и 
Милутин Савичевић за примењено техничко-технолошко остварење „Дистрибуирани 
систем надзора и управљања процесима DCS-View Power“ и 

2.2 истраживачко-развојном тиму који су чинили др Срђан Бошњак и др Зоран Петковић 
за примењено техничко-технолошко остварење „Пројекат ревитализације роторног багера 
SchRs 350“ 

 

2. ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ  за остваривање циљева Фондације у организацијама: 

2.1  др Ратку Узуновићу, за вишегодишње доприносе раду Фондације и Удружења 
„Никола Тесла“ и за успешно промовисање њихових мисија и 

2.2 Електронском факултету у Нишу и др Владану Вучковићу, за остварење 
„Компјутерска симулација и 3Д моделовање оригиналних патената Николе Тесле“ 

 

3. две равноправне ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ  за стваралаштво младих следећим младим 
ствараоцима: 

3.1  Кости Јовановићу, сараднику и последипломцу Електротехничког факултета у Београду 
и 

3.2 Милици Ђорђевић, дипломираној композиторки Факултета музичких уметности у 
Беoграду и последипломки HfM Hanns Eisler у Берлину 

 

 Награђенима ће на посебној свечаности бити уручене Теслине дипломе и плакете, као 
симболи ових најпрестижнијих награда за стваралаштво у Републици Србији и одговарајући 
новчани износи у складу са Правилником 

 Теслине Награде за научна остварења у природним и техничким наукама и за 
проналазаштво - новаторство – рационализаторство нису додељене јер није било 
номинација које су задовољавале критеријуме за доделу Теслине награде  
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 Управни одбор Фондације охрабрује све номиноване за Теслину награду, који овај пут нису 
задовољили високе кретеријуме Правилника Фондације, да наставе да развијају своје 
креације, јер ће на тај начин, можда, постати наши наредни лауреати 

  
ПОДСТИЦАЊЕМ СТВАРАЛАЦА –  ПОДРЖАВАМО РАЗВОЈ СРБИЈЕ 

 

 
С поштовањем, 

 

Београд, 08. јула 2012. године 

 

Председник-управитељ Фондације 

 

Проф. др инж. Милун Ј. Бабић

 
 
 
  
 
 


