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П Р А В И Л Н И К   О   Т Е С Л И Н О Ј   Н А Г Р А Д И

I  Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови, мерила и поступак за додељивање друштвених 
признања Фондације “Никола Тесла” (у даљем тексту Фондација) научним радницима,
организацијама и младим истраживачима у Републици Србији.

Члан 2.

Друштвено признање Фондације је ТЕСЛИНА НАГРАДА за стваралаштво у природним и 
техничко-технолошким наукама и она истовремено представља највише признање за 
стваралаштво у овој области у Републици Србији.

Члан 3.

ТЕСЛИНА НАГРАДА се додељује једанпут годишње.

Члан 4.

ТЕСЛИНА НАГРАДА се додељује за следеће области стваралаштва:

1. НАУЧНА ОСТВАРЕЊА У ПРИРОДНИМ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА
2. ВРХУНСКА ИНЖЕЊЕРСКА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ОСТВАРЕЊА
3. ПРОНАЛАЗАШТВО,  НОВАТОРСТВО, РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
4. ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ФОНДАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ПОЈЕДИНАЦА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
5. СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ.

Члан 5.

Добитници ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ У ОБЛАСТИМА 1, 2 и 3 могу бити аутори за самостално 
дело или тим од највише 3 аутора за заједничко дело, који су награђеним делом, али и 
вишегодишњим радом дали значајан допринос развоју области за коју се додељује награда.

Добитници ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ за област 4, могу бити појединци или радне организације 
(научни институти, факултети, привредне организације, удружења, заводи, школе, итд.), а у 
области 5 млади истраживачи који нису старији од 30 година.

За области 1, 2, 3 Фондација додељује по 1 награду у свакој области, за област 4 укупно 2 
награде (1 за појединце и 1 за организације), а за област 5, укупно 5 награда.

Члан 6.

ТЕСЛИНА НАГРАДА ЗА НАУЧНА ОСТВАРЕЊА У ПРИРОДНИМ И ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА додељује се за дело у коме је дат изузетан научни допринос 
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који је примењен у научном или техничко-технолошком развоју неке од области у 
природним или техничко-технолошким наукама.

Поред дела са којим конкурише, аутор мора да има остварене значајне научно-
истраживачке резултате у својој области у претходном петогодишњем периоду.

Члан 7.

Дело са којим аутор конкурише за награду у НАУЧНА ОСТВАРЕЊА У ПРИРОДНИМ И 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА може бити монографија (или поглавље у 
монографији) међународног или националног значаја или рад објављен у најзначајнијим 
међународним часописима у датој области, са високим индексом цитираности, а само дело 
мора имати висок индекс цитираности (без аутоцитата). Дело са којим се конкурише треба 
да се односи на годину за коју је расписан Конкурс.

Научно-истраживачки резултати којима се доказује научна делатност кандидата у 
петогодишњем периоду морају бити објављени у монографијама међународног или 
националног значаја, или научним часописима са високим индексом цитираности у земљи 
и свету, зборницима радова најзначајнијих конференција у свету и земљи, студијама 
високо оцењеним од стране одговарајућих стручних савета или угледних научних радника.

Ако конкурише група аутора са заједничким делом, тада сваки аутор мора задовољити 
услове који важе за аутора који конкурише са самосталним делом.

Члан 8.

ТЕСЛИНА НАГРАДА ЗА ВРХУНСКА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ОСТВАРЕЊА 
додељује се делу у коме је дат изузетан инжењерски допринос у примени савремених 
научних и техничких достигнућа у привреди. Дело са којим кандидат конкурише треба да 
се односи на годину за коју је расписан Конкурс.

Поред дела са којим се конкурише за награду у овој области, предложени кандидат треба 
да има значајна инжењерско-техничка остварења или истраживачке резултате у 
претходном петогодишњем периоду.

Резултати са којима кандидат конкурише морају бити примењени у пракси и имати 
значајан техничко-економски ефекат (уштеде финансијских средстава, уштеда материјала и 
погонске енергије, радног времена, побољшање квалитета, организације рада, смањење 
јединичне цене, смањење трошкова производње и др.).

Дело са којим кандидат конкурише у овој области може бити оригинално инжењерско 
решење уређаја који је ушао у серијску производњу, софтвер који је доведен до 
комерцијалног нивоа и доступан је на тржишту и др.

Ако за награду конкурише група аутора са заједничким делом, тада сваки аутор мора 
задовољити услове који важе за аутора са самосталним делом (став 2. овог члана). 

Члан 9.

ТЕСЛИНА НАГРАДА ЗА ОБЛАСТ ПРОНАЛАЗАШТВА, НОВАТОРСТВА И 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ додељује се за:

 оригинална решења одређеног техничког проблема заштићена патентом и примењена у 
индустријској или некој другој привредној делатности;
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 радове који доприносе рационалној примени технолошких поступака и организацији 
рада у привредној делатности који су нашли практичну примену у привредним 
организацијама;

 радове који представљају техничка решења остварена рационалнијом применом 
познатих техничких средстава, а који су на основу Закона проглашени техничким 
унапређењем (новаторством) и примењени у индустрији и привредној делатности.

Дело са којим кандидат конкурише треба да се односи на годину за коју је расписан 
Конкурс.

Поред дела са којима кандидати конкуришу у овој области, кандидати треба да имају 
заштићене патенте, техничка унапређења, иновације и др. у својој области, у току 
претходног петогодишњег периода.

Дела и резултати са којима кандидат конкурише морају имати доказани (од стране 
привредних организација потврђен) техничко-економски ефекат добијен применом 
предложеног решења у пракси.

Члан 10.

ТЕСЛИНА НАГРАДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ФОНДАЦИЈЕ додељује се 
појединцима и/или радним организацијама за осведочени вишегодишњи рад на унапређењу 
науке, подстицању проналазаштва, рационализаторства и новатотства, афирмацији идеја 
Николе Тесле, активном учешћу у раду Фондације "Никола Тесла" и вршењу других 
активности којима се остварују циљеви Фондације у њиховим организацијама.

Члан 11.

ТЕСЛИНА НАГРАДА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ додељује се за 
запажене истраживачке резултате ученика, студената и младих истраживача у свим 
областима науке, у радовима који указују на њихову склоност за научно-истраживачки рад.

За ТЕСЛИНУ НАГРАДУ у овој области кандидати не могу конкурисати са дипломским, 
магистарским и докторским радовима.

Члан 12.

ТЕСЛИНА НАГРАДА састоји се од дипломе и плакете са Теслиним ликом. На дипломи и 
задњој страни плакете исписују се име добитника, назив области и година за коју је награда 
добијена.

Управни одбор Фондације утврђује облик, величину, текст и друге техничке елементе 
плакете и дипломе.

Члан 13.

Ако је добитник ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ група аутора за заједничко дело, сваком аутору 
додељује се плакета и диплома на којој се исписује текст “за заједничко дело из области ...”

Члан 14.

Поред дипломе и плакете, добитницима ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ припада и новчани износ 
награде, осим за област 4, ако је добитник радна организација. О висини новчаног износа 
награде самосталних аутора и групе аутора за сваку од области из члана 4., одлуку доноси 
Управни одбор Фондације “Никола Тесла”.
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Годишњим Финансијским планом Фондације издвајају се посебна средства за доделу 
ТЕСЛИНИХ НАГРАДА у текућој години, у складу са финансијским могућностима 
Фондације.

Ако је добитник ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ група аутора за заједничко дело, о подели новчаног 
износа награде слободно одлучују аутори.

Члан 15.

ТЕСЛИНА НАГРАДА може бити додељена само оном аутору који је предложен за 
додељивање ове награде, у складу са овим ПРАВИЛНИКОМ.

Члан 16.

ТЕСЛИНА НАГРАДА може бити истом аутору додељена само једанпут. Изузетно, аутор 
коме је већ додељена ТЕСЛИНА НАГРАДА за стваралаштво младих, може бити касније 
добитник ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ из области 1, 2, 3 и 4.

Члан 17.

Радна организација може бити добитник ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ за остваривање циљева 
Фондације у организацијама само једанпут.

II Предлагање кандидата

Члан 18.

Предлоге за доделу ТЕСЛИНИХ НАГРАДА за области 1-5 овог Правилника подносе 
научно – истраживачке, високо школске и привредне организације; за област 5 –
стваралаштво младих – предлог може поднети и Министарство за просвету и науку
Републике Србије и образовне установе (средње школе). За област 4, остваривање циљева 
Фондације од стране појединца, предлагач може бити Управни одбор Фондације “Никола 
Тесла”. 

Предлог кандидата за области 1–5 подноси надлежни орган предлагача, а за област 1 
обавезан је и предлог Научног већа научно-истраживачке или високо школске организације 
из уже области за коју се предлаже кандидат.

Чланице Фондације могу предложити кандидате за доделу ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ из 
сопствене организације или из неке друге организације. За област 4 предлагач може 
предложити за доделу ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ своју организацију или неку другу 
организацију. 

Члан 19.

Управни одбор Фондације сваке године расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ 
НАГРАДЕ, који се објављује у дневној штампи, Гласнику Фондације, радио и 
телевизијским информативним програмима и другим средствима јавног информисања.

Предлагачи могу подносити предлог за доделу ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ у текућој години у 
току целе године, а у КОНКУРСУ се утврђује последњи рок за пријем предлога.

Члан 20.
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Предлагање се врши подношењем писменог предлога, на посебном обрасцу Фондације, 
који садржи све потребне податке о предложеном кандидату, исцрпан приказ рада са којим 
кандидат конкурише за награду, научно-стручну биографију кандидата, препоруке 5 
научних и стручних радника и организација из уже области кандидата, а по потреби и 
одговарајућу документацију која је везана за образложење предлога.

Члан 21.

Сви предлози који су поднети у року одређеном Конкурсом се посебно евидентирају у 
Фондацији. Прилози са којима кандидат конкурише остају у Фондацији и не враћају се 
кандидатима.

Члан 22.

Предлагачи могу поднети предлог за доделу ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ за кандидате који су 
добитници неких других награда у земљи и иностранству.

III Одлучивање о додели Теслине награде

Члан 23.

За доделу ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ Управни одбор Фондације именује ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ 
ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ (ЖИРИ) из редова најистакнутијих научних радника.

Број чланова ОДБОРА је 5 – 9, при чему је најмање један члан представник Фондације и 
најмање један члан из редова претходних добитника ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ. Мандат 
чланова ОДБОРА је једна година. Председника ОДБОРА именује Управни одбор 
Фондације. Секретар ОДБОРА је представник Управног одбора Фондације.

Члан 24.

Ако члан ОДБОРА не може или не жели да обавља функцију за коју је именован, у току 
свог мандата, Управни одбор може именовати другог члана. 

Члан 25.

Члану ОДБОРА не може бити додељена ТЕСЛИНА НАГРАДА у години у којој обавља 
функцију члана ОДБОРА. Имена председника и чланова ОДБОРА објављују се приликом 
свечане доделе ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ.

Члан 26.

Управни одбор Фондације доноси УПУТСТВА о раду ОДБОРА, која су саставни део овог 
Правилника. У УПУТСТВИМА се ближе уређује поступак додељивања ТЕСЛИНЕ 
НАГРАДЕ.

Члан 27.

Чланови ОДБОРА могу бити награђени за свој рад у ОДБОРУ, о чему одлучује Управни 
одбор Фондације.

Члан 28.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНИХ НАГРАДА мора да разматра све предлоге поднете у 
року расписаном у Конкурсу и евидентираним у Фондацији за текућу годину.
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Ради стицања потпунијег увида у вредности предложеног дела, научно – истраживачког и 
стручног рада предложених кандидата ОДБОР може позивати предлагаче и ауторе да дају 
потребна објашњења и приложе допунску документацију.

Члан 29.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ може о појединим предложеним делима 
тражити мишљења од одговарајућих научних организација, стручних удружења или 
посебно именованих рецензената из уже области кандидата. Приликом тражења мишљења 
ОДБОР утврђује елементе о којима рецензент, научно –истраживачка организација, 
удружење треба да се изјасни. Мишљење рецензената није обавезно за ОДБОР.

Именовање рецензената, на предлог ОДБОРА, врши Управни одбор Фондације или лице 
које овласти Управни одбор.

Члан 30.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ доноси предлог на основу гласања. За усвајање 
ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ потребна је сагласност 2/3 именованих чланова ОДБОРА. Гласање 
се врши за сваког кандидата посебно. ОДБОР може одлучити да гласање буде тајно. 
ОДБОР је дужан да донесе одлуку у року који утврди Управни одбор Фондације.

Члан 31.

ОДБОР доноси ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ и о БРОЈУ НАГРАДА У ОБЛАСТИ 5. ОДБОР може 
донети предлог одлуке да се у неким областима не додели награда, ако оцени да 
предложени кандидати не задовољавају критеријуме дефинисане овим Правилником.

Члан 32.

У фази разматрања предлога, одлучивања о добитницима награда у појединим областима, 
не могу се давати никаква обавештења у вези КОНКУРСА.

Члан 33.

Управни одбор Фондације, на основу писмено образложеног ПРЕДЛОГА ОДБОРА ЗА 
ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ, доноси КОНАЧНУ ОДЛУКУ О ДОБИТНИЦИМА, 
најкасније један месец пре датума уручивања награде. Уколико Управни одбор Фондације 
има примедби на ПРЕДЛОГ ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ, оне се морају 
отклонити у процедури дефинисаној у УПУТСТВИМА из члана 26. овог Правилника.

Члан 34.

Фондација “Никола Тесла” дужна је да обавести све предлагаче о ОДЛУЦИ УПРАВНОГ 
ОДБОРА.

IV Додела Теслиних награда

Члан 35.

Саопштавање имена ДОБИТНИКА ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ у наведеним областима у члану 
4. овог Правилника, са образложењем, врши Председник ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ ТЕСЛИНЕ 
НАГРАДЕ, на Конференцији за штампу или преко средстава јавног информисања. 
Председник ОДБОРА дужан је да достави Управном одбору Фондације сву документацију 
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везану за рад ОДБОРА, писмени извештај са именима добитника у наведеним областима и 
образложење предлога.

Члан 36.

Уручивање ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ врше: Председник-управитељ Фондације, Председник 
Управног одбора Фондације и Председник Одбора за доделу ТЕСЛИНИХ НАГРАДА на 
Свечаној академији, која се тим поводом организује. Управни одбор Фондације може 
одлучити да уручење награде врши и друго лице, ако оцени да је то сврсисходно. О 
термину одржавања Свечане академије на којој се врши уручивање награда одлучује 
Председник-управитељ Фондације.

V Завршне одредбе

Члан 37.

Овај ПРАВИЛНИК ступа на снагу даном доношења.

Члан 38.

Све измене и допуне ПРАВИЛНИКА врши орган који је ПРАВИЛНИК донео.

Члан 39.

Ступањем на снагу овог ПРАВИЛНИКА престаје да важи ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ 
ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ од 28. 12. 1993. године.

Београд
25. септембар 2011. год. Проф. др инж. Милун Бабић, 

председник – управитељ Фондације


