
   

 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ИЗУМИТЕЉА И НАУЧНИКА И ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ 

СРБИЈЕ 

ОРГАНИЗОВАЛИ СУ 

СВЕЧАНУ СКУПШТИНУ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ИЗУМИТЕЉА И 

НАУЧНИКА 

у УТОРАК, 22. ДЕЦЕМБРА у 18 ЧАСОВА 

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ, Трг Николе Пашића 11, Београд 

 

Српска академија изумитеља и научника (САИН) више од једне деценије окупља 

организације проналазача и делује са циљем да пружи значајан допринос технолошком 

развоју и напретку друштва у целини, чиме Академија даје значајан допринос у 

укључивању Србије у савремену међународну поделу рада. 

Поводом обележавања једанаест година од оснивања, Свечана скупштина Српске  

академије изумитеља и научника одржана је у уторак,  22. децембра, са почетком у 18 

часова, у Историјском музеју Србије.  

На овој свечаности уручене су годишње награде за животно дело Академика САИНа- 

златни пехар САИН-а, као и годишња награда за изумитељство. 

 

Златне пехаре за животно дело добили су:  

 академик прим. др сц. мед. Саво Бојовић, сексолог, гинеколог и андролог 

 академик прим. др сц. мед. Душанка Мандић аутор нове методе лечења 

МАДУ, посебно ефикасне у области регенерације костију.  

 академик Вељко Милковић, идејни творац самогрејне еколошке куће и већег 

броја еколошких иновација 

 академик Звонимир Јанковић чији изуми су између осталих и уређаји за 

детекцију минерала, нафте, воде, експлозива, загађивача животне средине, али 

и дијаманата.  

 академик Бранко Бабић чији су изуми из области хемије, физике и 

грађевинарства 

 академик проф. др Владимир Гоцевски чији су изуми из области 

грађевинарства, грађевинских конструкција и нумеричке анализе. 



   

Плакета почасног члана ове године припала је Бори Дугићу за допринос развоју 

конструкције фрула и могућности овог музичког инструмента који добија потпуно 

нове музичке домете. 

Награду Изумитељи за 2015. годину добила је породична фирма „ТРИО доо“ за 

машине које омогућавају контролу за минско паљење, као и професор Др Владан 

Петровић (1942) из развојне фирме „Алтернативна енергија“, која развија нове 

технологије из области соларне енергије које су данас неколико корака испред стања 

технике у свету.  

Награду златна плакета добио је члан академије прим. др сци. Алек Ј. Рачић, 

специјалиста максилофацијалнe хирургијe. 

Поред чланова САИН-а скупштину су својим присуством улепшали и в.д. директорка 

Историјског музеја, др Душица Бојић, помоћник директора Завода за интелектуалну 

својину, Мирјана Јелић, и дует из музичке школе у Гроцкој. 

Скупштина је одржана у оквиру изложбе „Пупин“ и Галерије савремених европских 

проналазача. Након званичног дела скупштине, присутни су проведени кроз изложбу 

„Пупин“ која је веома инспиративно и с пуно ентузијазма организована и вођена.  

 

Катарина Драговић, дипл. комуниколог 

ПР Скупштинe САИН-а 

 


