
1 

 

 
Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији  

www.inovacija.org 
 

Основне информације о организацији 

националног 

Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији  

 

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији, као државни пројекат, 

непрекидно се одржава почев од 2005. године за сваку календарску годину, тако што се 

почетком године објави почетак, а у периоду април-новембар врше се обуке и провере 

достигнутог нивоа такмичарских тимова. Финале са шест најбоље пласираних 

трочланих тимова одржава се, по традицији,  22. децембра, од 20.00 h, у директном 

преносу на РТС-у. 

Иноватори из Републике Српске укључени су од 2007. године у јединствени 

систем такмичења за обе српске државе. 

Носилац Такмичења је ресорно министарство науке Републике Србије, у коме је 

по замисли координатора, оно и успостављено крајем 2004. године. У реализацију, у 

одређеним фазама, укључени су и ресорно министарство науке  Републике Српске, 

Привредне коморе Србије и Републике Српске, Фонд за иновациону делатност, Завод 

за интелектуалну својину, Стална конференција градова и општина, Новосадски сајам и 

Београдски сајам. Званични медијски партнер, је РТС, док РТВ, РТРС, као и сви други 

медији са националном, регионалном или локалном фреквенцијом, пружају подршку 

реализацији читавог пројекта. 

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  2800 тимова са преко 9000 учесника, а захвањујући 

Такмичењу, основано је преко 80 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 2020. години Такмичење се одвија у три категорије: 

- Реализоване иновације (до почетка јуна месеца иновација мора бити 

направљена бар до нивоа прототипа уз проверљиву функционалност) 

- Студентски тимови (иновативна идеја са перспективном реализацијом) 

- Средњошколски тимови (иновативна идеја новог производа или услуге) 
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Рок за пријаву за средњошколце и студенте је истекао 26. децембра, а за 

категорију „реализоване иновације“ је 03. април 2020. 

Одлуку о победнику у финалу доноси шесточлани жири, састављен од ресорних 

министара науке Србије, других министара, представника Привредне коморе Србије и 

истакнутих привредника, новинара или појединаца из разних сфера делатности. 

 Све додатне информације су на сајту www.inovacija.org  

 Снимци последњих шест финала, могу се пронаћи на следећим линковима: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Zqm80QtGU , 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=AqtMhGANIe4  2015 

https://www.youtube.com/watch?v=q8VXIst-KUg   2016 

https://www.youtube.com/watch?v=h3Baw8Ml7bo   2017 

https://www.youtube.com/watch?v=9RZJu8iIA4o  2018 

https://www.youtube.com/watch?v=HRTUqo1i2pI 2019 

  

 Сви појединци који испуљавају одређене стручне и научне квалификације могу 

постати део нашег рецензентског тима, који током године прегледа иновације, са 

техничког, економског, маркетиншког и предузетничког садржаја, као и њене тржишне  

остваривости. 

 У жељи да што већи број становника Србије и Републике Српске уопште добије 

информацију да Такмичење постоји и да сви имају подједнаку шансу, било какав вид 

укључивања великих компанија у промоцију и саму реализацију Такмичења је 

добродошао, као и свака иницијатива која доприноси нашем циљу да што већи број 

становника почне иновативно да размишља и ствара у сваком делу наше земље. 

 Посебан допринос могу дати медији, како кроз информисање о суштини 

Такмичења, роковима и одвијању, тако и кроз показивање резултата досадашњих 

учесника, који су кроз овај систем прошли у протеклих петнаест година, али пре свега 

укупном приступу нашег друштва технолошком напретку и бржем економском развоју.  

 

 

У Београду,  фебруар 2020.  

      Координатор такмичења НТИ 2005-2020.  

 

      Проф. др Драган Повреновић, дипл.инж. 

      Технолошко-металуршки факултет 

      Карнегијева 4, Београд, 

      povrenovic@tmf.bg.ac.rs  

      065 9999 133 

       

 

http://www.inovacija.org/
https://www.youtube.com/watch?v=U_Zqm80QtGU
https://www.youtube.com/watch?v=AqtMhGANIe4
https://www.youtube.com/watch?v=q8VXIst-KUg
https://www.youtube.com/watch?v=h3Baw8Ml7bo
https://www.youtube.com/watch?v=9RZJu8iIA4o
https://www.youtube.com/watch?v=HRTUqo1i2pI
mailto:povrenovic@tmf.bg.ac.rs

