
1/3

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 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ „ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ“

I Подаци о институцији/установи/предузећу - предлагачу
1. Назив  предлагача:
2. Назив органа који предлаже кандидата:
3. Адреса предлагача
3.1 Град, општина, улица и број:
3.2 Број телефона/факса:
3.3 Е-адреса/Web:

4. Име и презиме одговорног лица:
5. Матични број предлагача:

II Подаци о предложеном кандидату
1. Име и презиме кандидата:
2. Звање и образовање:
3. Датум и место рођења кандидата:
4. Држављанство:
5. Адреса становања кандидата:
5.1 Град, општина, улица и број:
5.2 Број телефона/факса:
5.3 Е-адреса/Web:
5.4 ЈМБГ кандидата:

6.
Адреса институције/установе/предузећа у којој 
је кандидат запослен 

6.1 Град, општина, улица и број:
6.2 Број телефона/факса:
6.33 Официјална Е-адреса/Web:
6.4 Матични број институције/установе/предузећа:

III Област за коју се кандидат предлаже 
(1-5 у Конкурсу за „Теслину награду“):

IV Датум упућивања пријаве – предлога:

IV Досадашња друштвена признања и награде кандидата
1.1 Назив признања/награде:
1.2 Давалац признања/награде:
1.3 Датум и место доделе признања/награде:
1.4 Област за коју је признање/награда додељена:

2.1 Назив признања/награде:
2.2 Давалац признања/награде:
2.3 Датум и место доделе признања/награде:
2.4 Област за коју је признање/награда додељена:

. . .
n.1 Назив признања/награде:
n.2 Давалац признања/награде:
n.3 Датум и место доделе признања/награде:
n.4 Област за коју је признање/награда додељена:

VI
Кратка радна биографија кандидата (са 
фотографијом димензија као за пасош)

Дати у прилогу ове пријаве, обима до 500 речи!
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VII Назив дела за које се кандидат предлаже (са основним подацима подацима о делу)

1. Назив дела:
2. Датум публиковања/патентирања/примене дела:

3.
Назив институције/установе/предузећа у којој је 
дело публиковано/патентирано/примењено:

4. Доказ о публикацији дела: Дати у прилогу ове пријаве оверену фотокопију дела!

5. Имена и презимена коаутора дела (ако их има):

VIII

Детаљно образложење шта посебно 
квалификује  кандидата за доделу „Теслине 
награде“:

Дати у прилогу ове пријаве, обима до 2000 речи!

IX
Најважнија дела кандидата везана за Предлог за 
доделу „Теслине награде“:

У посебном Прилогу овој пријави дати дела и описати 
садржаје тих дела, у складу са Правилником.

X Препоруке Дати најмање 2, а највише 5 препорука

А.1 Препорука институције/установе/предузећа 
У посебном Прилогу овој пријави дати разлоге, у складу са 
Правилником, чиме је кандидат заслужио препоруку за доделу 
„Теслине награде“

1.1 Адреса даваоца препоруке
1.2 Град, општина, улица и број:

1.3 Број телефона/факса:

1.4 Е-адреса/Web:

1.5 Име и презиме одговорног лица:
1.6 Матични број предлагача:

. . .

А.n Препорука институције/установе/предузећа
У посебном Прилогу овој пријави дати разлоге, у складу са 
Правилником, чиме је кандидат заслужио препоруку за доделу 
„Теслине награде“

1.1 Адреса предлагача
1.2 Град, општина, улица и број:

1.3 Број телефона/факса:

1.4 Е-адреса/Web:

1.5 Име и презиме одговорног лица:
1.6 Матични број предлагача:

Б.1 Препорука истакнутих научника и стручњака
У посебном Прилогу овој пријави дати разлоге, у складу са 
Правилником, чиме је кандидат заслужио препоруку за доделу 
„Теслине награде“

1.
Назив институције/установе/предузећа у оквиру 
које давалац препоруке обавља своју делатност

2. Адреса становања даваоца препоруке:
2.1 Град, општина, улица и број:
2.2 Број телефона/факса:
2.3 Е-адреса/Web:
2.4 ЈМБГ даваоца препоруке:

. . .

Б.n Препорука истакнутих научника и стручњака
У посебном Прилогу овој пријави дати разлоге, у складу са 
Правилником, чиме је кандидат заслужио препоруку за доделу 
„Теслине награде“

1.
Назив институције/установе/предузећа у оквиру 
које давалац препоруке обавља своју делатност:

2. Адреса становања даваоца препоруке 
2.1 Град, општина, улица и број:
2.2 Број телефона/факса:
2.3 Е-адреса/Web:
2.4 ЈМБГ даваоца препоруке:
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XI Поднети прилози Навести назив прилога који се достављају уз пријаву 

1. Прилог бр. 1:
2. Прилог бр. 2:

…
n. Прилог бр. n:

XI
Име презиме овлашћеног подносиоца 
пријаве:

Потпис и печат:

Напомене: 

1. Пријаве се подносе искључиво путем препоручних пошиљки на адресу дате у 
Header-у ове пријаве!

2. Некомплетне пријаве и пријаве достављене изван рока дефинисаног у Конкурсу
биће одбачене!


