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 Поштовани, 
 
 У прилогу се налази конкурс за Теслину награду за 2011. годину који је 
расписала Фондација “Никола Тесла”, а који је објављен 09.11.2011 у дневном 
листу „Политика“ на нa њеној 27 страници. 
 
 Да Вас подсетим, наша Фондација је основана 09.01.1979. године на 
оснивачкој скупштини у Београду. Писани акт о оснивању Фондације донела је  
Скупштина Друштва за ширење научних сазнања „Никола Тесла“ и 140 тадашњих 
организација удруженог рада и других организација и уписана у Регистар 
фондација са почетним средствима од тадашњих 1.000.000,00 динара. 
 
 Циљеви Фондације, сагласно члану 3. Статута, су остваривање опште-
корисног циља кроз  активности усмерене на промовисање и популаризацију: 
 

- науке,  
- технике,  
- техничко-технолошког и енергетског развоја, 
- стваралаштва младих и  
- идеја и дела Николе Тесле. 

 
У складу са претходним Фондација: 
 

- подстиче и награђује појединце, групе аутора и организације за постигнуте 
резултате у научно-истраживачком раду, посебно у примени научно-
стручних достигнућа на подручју техничких и природних наука; 

- подстиче и награђује појединце и групе аутора за рационализаторске, 
новаторске и проналазачке резултате у материјалној производњи и 
технолошком развоју; 

- додељује признања и награде ученицима и студентима за радове који 
доприносе њиховом усмеравању ка научно-техничком стваралаштву и 
истраживачком раду; 

- иницира акције за изучавање и популарисање стваралаштва Николе Тесле 
учешћем у објављивању његових дела и остваривањем одређених програма 
изучавања научне и стручне заоставштине Николе Тесле и 

- учествује у организовању научних и стручних скупова и акција посвећених 
популарисању и развоју науке и технике, стваралаштву Николе Тесле и 
обележавању значајних датума из његовог живота и рада. 
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 До данас је, уз велику и јаку конкуренцију многих кандидата, а следећи 
строги правилнички поступак, Фондација омогућила најреферентнијим 
истраживачима и стручњацима са универзитета, научних института и из привреде, 
као и сјајним младим студентима који су касније постајали признати и познати 
академици, професори универзитета у земљи и иностранству и истраживачи са 
посебним угледом, да постану добитници Теслине награде, која им је, како су 
касније извештавали Фондацију, била важна и делатна полуга за убрзано 
напредовање у каријери. 
 
 Награђеним се додељује Плакета са Теслиним ликом и одређени новчани 
износ који дефинише Управни одбор Фондације у складу са предлогом Жирија и 
расположивим финансијским средствима. Уобичајено је да Жири, кога именује 
Управни одбор Фондације, чине ранији добитници Теслине награде.  
 
 Најлепше Вас молим да упознате запослене истраживаче и студенте-
истраживаче са конкурсом за ову нашу најпрестижнију награду за област науке и 
стваралаштва у Србији. 
 
 Срдачно, 
 
 

Београд 
12. новембар 2011. 

године 

 
Проф. др инж. Милун Ј. Бабић 

председник – управитељ Фондације 
 

 


