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Позив на промоцију националног 

Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији 

 

 

Позивамо вас да присуствујете промоцији Такмичења за најбољу технолошку 

иновацију у Србији, која ће се одржати дана 11. априла 2019. године, са почетком у 18 

часова у конференцијској сали Центра за стручно усавршавање Крушевац. 

Промоцију ће одржати координатор Такмичења проф. др Драган Повреновић, а 

позвани сте и да личним учешћем у дискусији, предлозима или окупљањем потенцијалних 

такмичара/иноватора дате свој допринос. 

 

Реч је о државном пројекту који се непрекидно одржава почев од 2005. године за сваку 

календарску годину, а чији је носилац Влада Србије, уз помоћ Привредне коморе Србије и 

других организација. 

Техничку реализацију Такмичења врши Организациони тим са Факултета техничких 

наука у Новом Саду и Технолошко-металуршког факултета у Београду. 

Иновације могу бити од једноставних производа, па до високих технологија, при чему 

су све области стваралаштва равноправно заступљене. 

До сада је учествовало  2645 тимова са преко 8500 учесника, а захвањујући Такмичењу, 

основано је преко 85 нових предузећа, и припремљено 1425 бизнис планова и пословних 

модела. Посебан квалитет је окупљање тима од преко 500 рецензената из Србије и наших 

истакнутих људи широм света. 

 

У 2019. години такмичење се већ одвија у две категорије: 

- Студентски тимови (иновативна идеја са перспективном реализацијом) 

- Средњошколски тимови (иновативна идеја новог производа или услуге) 

док је, управо у току пријављивање до 30. априла, за трећу категорију: 

- Реализоване иновације (до краја маја, иновација мора бити направљена бар до нивоа 

прототипа уз проверљиву функционалност). 

 

Економски показатељи успешности овако успостављеног модела су да је приход 

фирми, које су захваљујући учешћу на Такмичењу, према подацима из АПР само у 2017. 

години, 90 пута већи у односу на укупни годишњи буџет потребан за организацију Такмичења 

и наградни фонд. 

 Финале Такмичења, по традицији ће бити директно преношено на РТС, 21.децембра од 

21.00 часа.  
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