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Обавештење локалним самоуправама 
о реализацији националног 

Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији 2018. 
 

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

непрекидно се одржава почев од 2005. године и у току је четрнаесто по реду, а организује га 
ресорно Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Привредном 

комором Србије, РТС-ом, као и факултетима ФТН Нови Сад и ТМФ Београд, а од ове године и 
Стална конференција градова и општина. 

 
Позивамо представнике јединица локалнe самоуправe да обавесте релеватне актере на 

својој територији како би се у што већем броју пријавили на такмичење. Према календару за 

ову годину, рок за пријаву тимова и иновација је 20. април 2018. године путем сајта 
www.inovacija.org.  

 
Иновације могу бити од најједноставнијих производа, па до високотехнолошких решења. 

Посебна категорија је предвиђена за средњошколске тимове и њихове иновативне идеје, па је 

стога посебно потребно окупити и информисати и средње школа са ваше територије да се могу 
пријавити. 

 
Како је реч о националном такмичењу, оно се након пријава, спроводи до краја године, кроз 

низ обука, учења и оспособњавања да се од идеје дође до њене реализације и бесплатно је за 
све потенцијалне учеснике. 

 

Основни статистички подаци за претходних тринаест година одвијања такмичења су:  
• учествовало  2545 тимова и преко 8300 учесника 

• основано преко 85 нових предузећа 
• припремљено 1353 бизнис планова и пословних модела 

• одржано 425 једнодневних тренинга и 

• ангажовано преко 400 рецензената, наших стручних људи широм света 
 

Као економске показатеље успешности овако успостављеног модела можемо навести то, да је 
према подацима из АПР-а, приход новооснованих фирми које су основане само захваљујући 

претходном учешћу њихових оснивача и стеченом знању на такмичењу, износио 890.438.000 
РСД у 2016. години,. Ово је више од деведесет пута у однпосу на средства која се одвајају из 

буџета и расподељују на наградни фонд за учеснике и организацију такмичења. Уколико се 

уврсте и компаније које су учествовале на такмичењу, али су већ претходно постојале, њихов 
укупни приход у 2016. години је на нивоу од чак 80.000.000 евра. 

 
Финале је предвиђено за 21. децембар 2018. године, када ће се у директном преносу на 

РТС-у, посебно окупити и истаћи представници локалних самоуправа који буду имали 

запаженији успех у окупљању и стимулисању иноватора да узму учешће на овогодишњем 
такмичењу, а што очекујемо да ће се видети како по броју, тако и по квалитету пристиглих 

пријава. 
 

Све додатне информације о такмичењу можете пронаћи на сајту www.inovacija.org.  

 
Позивамо локалне самоуправе да кратку информацију о учешћу на такмичењу доставе и 

Сталној конференцији градова и општина, електронским путем на maja.knezevic@skgo.org.  
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