ФОНДАЦИЈА “НИКОЛА ТЕСЛА”
Додела Теслиних награда за 2014-2015.
Златибор, 28.03.2017.

Жири:
Проф. др Милош Недељковић, председник
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Проф. др Александра Смиљанић
др Драган Ковачевић, научни саветник
Проф. др Срђан Бошњак

ФОНДАЦИЈА “НИКОЛА ТЕСЛА”
ПОДСТИЦАЊЕМ СТВАРАЛАЦА – ПОДРЖАВАМО РАЗВОЈ СРБИЈЕ
Фондација „Никола Тесла“, основана је 09.01.1979. године у Београду.
Оснивачки акт потписало је Друштво за ширење научних сазнања „Никола Тесла“ и
140 тадашњих организација удруженог рада и других организација.
Фондација путем конкурса:
•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.

ФОНДАЦИЈА “НИКОЛА ТЕСЛА”
ПОДСТИЦАЊЕМ СТВАРАЛАЦА – ПОДРЖАВАМО РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Фондација је до данас, уз велику и јаку конкуренцију многих кандидата,
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

14:00-14:30 Среда, 29.03.2017. године

Teслинa нaгрaдa зa врхунскa инжeњeрскa
тeхничкo-тeхнoлoшкa остварења

Teслинa нaгрaдa зa врхунскa инжeњeрскa
тeхничкo-тeхнoлoшкa остварења

Institut Mihajlo Pupin
TESLINA NAGRADA
za stvaralaštvo u 2014. i 2015. godini
za vrhunsko inženjersko
tehničko-tehnološko ostvarenje

Simulator-trenažer tehnološkog procesa i
upravljačkog sistema kompletnog
termoenergetskog bloka iz serija ARS AMEG
30
www.pupin.rs
2017

ARS AMEG 30

ARS - AMEG simulator i trenažer
Simulator DCS sistema i
tehnološkog procesa kompletne elektrane
Software-in-Loop simulacija

TENT Obrenovac
Blokovi A3 i A4

TE-TO Novi Sad
Kotao K3 i turboagregat TA-2

Autori
Institut Mihajlo Pupin – Automatika, Beograd
Odeljenje Regulacija i upravljanje
Nebojša Radmilović
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Rukovodilac odeljenja Regulacija i upravljanje
1 rad na međunarodnoj konferenciji
6 radova u časopisima nacionalnog značaja
6 radova na konferencijama nacionalnog značaja
17 tehničkih rešenja
22 naučnoistraživačkih i primenjenih projekata

Vesna Petkovski
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
2 rada na međunarodnim konferencijama
3 rada u časopisima nacionalnog značaja
6 radova na konferencijama nacionalnog značaja
19 tehničkih rešenja
18 naučnoistraživačkih i primenjenih projekata

Milena Milojević
Magistar elektrotehničkih nauka
2 rada u međunarodnim časopisima
1 rad na međunarodnoj konferenciji
5 radova u časopisima nacionalnog značaja
5 radova na konferencijama nacionalnog značaja
1 magistarska teza
16 tehničkih rešenja
22 naučnoistraživačkih i primenjenih projekata

Tamara Jovanović
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
1 rad u časopisu nacionalnog značaja
9 tehničkih rešenja
5 naučnoistraživačkih i primenjenih projekata

Ukupno preko 310 poena po pravilniku o kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata prema M koeficijentima

Projekti i reference

TENT-A Obrenovac

HE Trebinje

TE Kolubara

TE-TO Novi Sad

TE Morava

MSK Kikinda

TE-KO B Kostolac

Posebna zavalnost
Rukovodstvu i saradnicima na realizaciji
ovog projekta iz
Instituta Mihajlo Pupin Beograd
Mr Milenko Nikolić, direktor IMP-Automatika
Bojan Papić, pomoćnik direktora

saradnici i rukovodioci odeljenja:
Razvoj hardvera, Inženjering sistema,
Održavanje sistema upravljanja i Kontrola kvaliteta
Saradnici odeljenja Regulacija i upravljanje
Nikola Cimblajević, Nikola Krajnović i Ivan Nikolić

Posebna zahvalnost
Stručnom timu
Termoelektrane “Nikola Tesla A” Obrenovac

Mihailo Nikolić, Savo Bezmarević
Bojan Kuzminac,
Nemanja Mijailović,
Aleksandar Stević, Nemanja Bulatović
Željko Gagić, Slaviša Stojaković, Zvezdan Karać, Marko Džepina,
Danica Petrović, Kosta Duvnjak, Krsto Milović, Predrag Stamenković,
...

...

Posebna zahvalnost
Stručnom timu
Termoelektrane - toplane “Novi Sad” Novi Sad

Dragan Tomić,
Mr Slobodan Stevanović,
Vladan Vulić
...

Posebna zahvalnost
Saradnicima iz
Direkcije Elektropriprede Srbije

Aleksandar Latinović
...

Teслинa нaгрaдa зa остваривање
циљева Фондације у организац.

Привредна комора Београда је пословно стручна асоцијација 124
хиљаде привредних друштава, предузетника и пољопривредних
газдинстава, која ради у оквиру система Привредне коморе Србије.
Привредна комора Београда помаже унапређењу рада својих
чланова, дајући им истовремено корисне смернице, које воде ка
модерном, атрактивном и продуктивнијем начину пословања.

www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; тел. +381 11 2641 355; факс: 2642 029

Пословна комуникација и сарадња са иностраним и домаћим
привредницима и институцијама, помоћ у развоју микро, малих и
средњих привредних друштава и предузетништва, консалтинг,
информисање и едукација о свим актуелним питањима у вези
пословања, пружање специфичних услуга по тржишно мањој
цени, само су део активности, које Привредна комора Београда
успешно спроводи и ставља на располагање својим члановима.
Привредна комора Београда организује наступе на сајамским и
сличним манифестацијама у земљи и свету, што омогућава
привредницима да своје производе и услуге успешно представе у
циљу проширивања пословне сарадње.
www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; тел. +381 11 2641 355; факс 2642 029

Привредна комора Београда помаже у прилагођавању
јединственим нормама и стандардима Европске уније, чија је
примена неопходна при пословању на европском тржишту.
Користећи средства Европске уније, Привредна комора Београда
реализује многе пројекте од интереса за привреду.
Пратећи актуелне проблеме пословања предузетника, Привредна
комора Београда је израдила платформу за предузетништво, која
подразумева трипартитну сарадњу Скупштине Града, градских
општина и Коморе.

www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; tel. +381 11 2641 355; факс 2642 029

Пружа помоћ у примени релевантних законских и пореских прописа и
процедура. Информише предузетнике о постојећим кредитним линијама
и програмима помоћи, помаже им у припреми пословних планова,
статистичких и финансијских анализа, анализи тржишта, приватизацији.
Помаже у идентификацији тржишних могућности у Србији и ван ње.
Информише предузетнике о увозним и извозним процедурама,
захтевима ЕУ и других тржишта, царинским стопама, квотама.
Информише о одговарајућим обукама и курсевима за старт-ап
привредна друштва. Помаже у идентификацији и процени пословних
идеја, на основу резултата истраживања тржишта. Информише и помаже
приликом регистрације привредног друштва (избор најприкладнијег
законског облика, припрема захтева за регистрацију).
www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; tel. +381 11 2641 355; факс 2642 029

У дугој и богатој историји, кроз 160 година,
Привредна комора Београда је била различито организована, а
основни циљ њеног постојања остао је непромењен – заступање
интереса привреде.

www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; тел. +381 11 2641 355; факс 2642 029

28. фебруара 1857. године
Кнез Александар Карађорђевић
потписује акт – уредбу под називом
УСТРОЈЕНИЈЕ
ТРГОВАЧКОГ ОДБОРА У БЕОГРАДУ
Тим актом је основано прво привредно удружење у
Србији
www.kombeg.org.rs
11000 Београд, Кнеза Милоша 12; тел. +381 11 2641 355; факс 2642 029

Teслинa нaгрaдa зa стваралаштво
младих

др Бранислав Ровчанин
лекар и биолог

• Рођен 18.11.1986. године у Београду, где је завршио
основну школу и гимназију
• Током основног школовања добио је специјалне дипломе
за изузетне резултате из хемије и физике
• Током средњег школовања добио je већи број награда за
једно од прва три места на градским и републичким
такмичењима из биологије
• Усавршавао се, а потом и предавао на семинару биологије
у Истраживачкој Станици Петници
• За изузетне заслуге за развој Гимназије био је први лауреат
специјалне награде гимназије „Свети Сава“ у Београду
• Од Скупштине града Београда 2005. године добио је
Повељу за изузетне резултате остварене у науци

• Уписао је Медицински факултет у Београду 2005. године,
а дипломирао 2011. године са просечном оценом 8.92
• Био је демонстратор на предметима „Хумана генетика“
и „Медицинска биохемија“ од 2005. до 2011. године
• Један је од оснивача Студентског Удружења за Неуронауке
и његов први председник Скупштине
• За своје научне радове добио је пет пута прву награду на
домаћим и међународним Конгресима студената
биомедицинских наука
• По завршеним основним студијама, уписује докторске
студије из Молекуларне медицине на Медицинском
факултету у Београду
• Завршио је специјалистичке студије из Генетике
2014. године на Биолошком факултету у Београду са
просечном оценом 10

• На Медицинском факултету у Београду је радио као
асистент на предмету „Хумана генетика“ у периоду
од 2012. до 2015. године
• Од 2015. године ради као лекар на специјализацији у
Центру за ендокрину хирургију, Клиничког Центра Србије
• Објавио је 18 радова у индексираним часописима и
преко 50 радова у виду саопштења на стручним скуповима
• Током 2016. године усавршавао се у Меморијал Слоун
Кетеринг Центру за рак у Њујорку и Националном Центру
за рак Сједињених Америчких Држава у Бетезди
• Рецензент је у неколико страних часописа из области
биомедицинских наука
• Члан је више домаћих и страних стручних удружења из
области биомедицинских наука
• Говори енглески, руски и француски језик

