
СВЕЧАНА 

СКУПШТИНА САИН 
22.12.2015 од 18,00 до 19,30 часова,  трг Николе Пашића 

Историјски музеј Србије 
 

Дневни ред: 

 

1. Промоција првог броја Билтена САИН 1/2015, (десет радова Академика 

САИНа и аутора по позиву) 

2. Уручивање годишњих награда и признања, (златни пехар почасном члану 

Академије, златни пехар за изумитељство Србије, златни пехара Академицима  

за животно дело, златна плакета за допринос и златне медаље свим члановима 

САИНа)  

3. Разгледање изложби у ИСТОРИЈСКОМ МУЗЕЈУ СРБИЈЕ, (Славни 

ЕВРОПСКИ ПРОНАЛАЗАЧИ и Пупин) и додела календара и постера 

4. Културно уметнички рограм који ће интегрисати свечаност гласом и звуком 
 

 

   www.sain.rs                                          Билтен 1/2015   
 

Две зложбе у Музеју историје под називом: 

  

ДВОРАНА СЛАВНИХ ЕВРОПСКИХ ПРОНАЛАЗАЧА 
  
1.       Ana Lambrenhts, Belgija: Beton ojačan čeličnim vlaknima 

2.       Jpzef Bile, Nemačka: Laseri za ispravljanje nedostataka oka 

3.       Jan Tupholom, Soren Vesterma, Sven Viting Anderson, Danska:  Prilagođeni slušni aparati 

4.       Jap Hartsen, Holandija: Blutut 

5.       Frank Tedjar, Francuska: Postupak za recikliranje baterija 

6.       Džejson V. Čin, Ujedinjeno Kraljevstvo  sa Oliverom Rakamom, Australija: Reinženjering sinteze 

proteina 

7.       Beneto Vinja, Italija: Trodimenzionalni senzor pokreta 

  

Изложба у главном  простору Музеја је:    

„ПУПИН – ОД ФИЗИЧКЕ ДО ДУХОВНЕ 

РЕАЛНОСТИ”  

ПРЕДСЕДНИШТВО САИН 

http://www.sain.rs/


Награда за животно дело Академика 

САИН 2015. 
 

1. АКАДЕМИК ПРИМАРИЈУС ДР СЦ МЕД САВО БОЈОВИЋ. Изуми су из области 

ГИНЕКОЛОГИЈЕ, АНДРОЛОГИЈЕ И СЕКСОЛОГИЈЕ. Има објављених или 

признатих 8 патената. Носилац је бројних домаћих и међународних признања (Еурека и 

Архимед). Има 140 објављених радова и 23 написане књиге и монографије. Његове 

услуге примењују се у клиници, уз консалтинг, експертизе, тестирања, пласман 

производа, KNOW-HOW. Основао је клинику 

 

2. АКАДЕМИК ПРИМ. ДР СЦ. МЕД. ДУШАНКА МАНДИЋ (1944). Изуми су из 

области МЕДИЦИНЕ. Има 3 призната патента. Има  преко 30 домаћих и међународних 

признања (Еурека и Архимед) и преко, 130 објављених радова и написаних књига и 

монографија. Примену магнета у медицини врши  у клиници уз консалтинг, експертизе, 

тестирање, пласан производа, KNOW-HOW. Добитница награде жена-светски проналазач 

године. Основала је клинику 

 

3. АКАДЕМИК ЗВОНИМИР ЈАНКОВИЋ (1945).Изум и примена је из области 

ДЕТЕКЦИЈЕ ХЕМИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ 

И ДРУГИХ ВИДОВА СУПСТАНЦЕ. Има  укупно 12 домаћих и међународних 

признања и 5 објављених радова. Производи aqua модулатор, биостатички апсорбер, 

неутрализатор штетних зрачења, сензорску стрелу, хидрогеолошки детектор. Врши 

консалтинг, пласманом производа, KNOW-HOW 

 

4. АКАДЕМИК ВЕЉКО МИЛКОВИЋ (1947). Изуми су из областиЕКОЛОГИЈЕ, 

ГРАЂЕВИНЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ. Има преко 40 објављених и 29 признатих патената,. 

Добитник је бројних домаћих и међународних признања (Еурека и Архимед) и 12 

објављених радова и написаних књига и монографија. Пласман производа двостепеног 

механичког осцилатора, самогрејне еколошке куће, ручне пумпе за воду са клатном, 

даску за хемороиде, врши продајом уз консалтинг, експертизу, тестирање, KNOW-HOW 

 

5. АКАДЕМИК БРАНКО БАБИЋ. Живи и ради у Лондону. Изуми су из 

областиХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ и ГРАЂЕВИНАРСТВА. Има објављених и признатих 20 

патената. Има  неколико домаћих и међународних признања и 12 објављених радова и 

написаних књига и монографија. Пласман услуга  врши продајом уз, консалтинг, 

експертизе, тестирање, KNOW-HOW 

 

6. АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ГОЦЕВСКИ (1947). Изуми су из области 

ГРАЂЕВИНАРСТВА,  ГРАЂЕВИНСКИХ  КОНСТРУКЦИЈА И НУМЕРИЧКЕ 

АНАЛИЗЕ. Има 2 призната патента, многа домаћа и међународна признања и велики 

број објављених радова и написаних књига и монографија. Нумеричку анализу 

конструкције врши продајом уз консалтинг, експертизе, тестирање, KNOW-HOW 

 

 

 



Уручење плакете почасног члана 
 

ПОЧАСНИ ЧЛАН БОРА ДУГИЋ је истакнути уметник српске музичке сцене, музичар 

истанчаног укуса, осећања за фразу  изузетни тумач српске и балканске музике. 

Спада у највеће народне уметнике у свету. део своје богате каријере је одвојио и за 

конструкцију и израду најбољих фрула у чему су му помогли знање математике, физике и 

музике, али и његов трагалачки дух, спретност и домишљатост у градњи. Његов допринос 

развоју конструкције фрула и могућности овог музичког инструмента је немерљив и 

епохалан и остварује потпуно нове музичке могућности 

 

Награда златна плакета  
Члан Академије Прим др  Сци. АЛЕК Ј  РАЧИЋ 
Специјалиста максилофацијалнe хирургијe. Магистар медицинских наука 

оториноларингологија  Доктор стоматолошких  наука-максилофацијална 

хирургија   Академски специјалиста здравствене политике и менаџмента. Изумитељ је два 

патентирана хируршка инструмента:  подизача  слузнице  максиларног синуса и самодржеће 

хируршке пинцете 

 

НАГРАДА Изумитељи за 2015. 

 
Firma TRIO doo je porodična firma  

Autorski tim: Drago Jurić dipl. ing. Igor Jurić, dipl .ing, Boris Jurić,, dipl. ing.  

 

Svi proizvodi su rezultat sopstvene inventivne svojine 

1. PROIZVODI IMAJU ZNAČAJAN BROJ DOMAĆIH I STRANIH PRIZNANJA. 
Ime i logo firme zaštićeni u Americi, Evropi i Srbiji.bUređaji poseduju važeće EU 

certifikate. 

Trenutno jedini u Srbiji posedujemo certifikate u skladu sa najnovijom EU regulativom 

(ATEX). 

2. MAŠINE ZA PALJENJE MINA PATENTNO ZAŠTIČENI: SAVEZNO MIN.ZA 

ODBRANU: SERTIFIKAT BR. 001/00, Logičko kolo onemogućava   minsko paljenje 

ukoliko je kolo u prekidu. 

3. Tržišta na kojim smo do sada prisutni su: 

SRBIJA, BIH, ALBANIJA, BUGARSKA, TURSKA, NIGERIJA, EGIPAT, 

ŠVAJCARSKA, FINSKA, ŠVEDSKA, KAZAHSTAN, VIJETMAN, TAJVAN,MALI, 

TOGO, KONGO, EGIPAT, KANADA, USA, MEKSIKO, MALEZIJA, VIJETMAN ITD 

4. PUBLIKOVALI SU NEKOLIKO ZNAČAJNIH BROŠURA O NAŠIM PROIZVODIMA I 

OBJAVILI NAUČNE I STRUČNE RADOVE 

 

 



ПРОФ ДР ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ 
(1942) 

 
Razvojna firma ALTERNATIVNA ENERGIJA D.O.O KRAGUJEVAC.  

Razvija nove tehnologije iz oblasti solarne energije koje su danas nekoliko koraka ispred stanja 

tehnike u svetu. Napravljeno je impozantno pilotsko postrojenje u Badnjevcu koje su posetili 

stručnjaci i političari iz preko 20 država širom sveta.  

Dao je 36 pronalazaka iz oblasti energetike i 55 naučnih radova. 

Radio na preko raznih 90 velikih projekata iz oblasti energetike i ima veliko međunarodno iskustvo. 

1978  odbrana Doktorskog rada na Univerzitetu u Aachenu Tema: „Prenos toplote sa jednog 

grejnog elementa na gasni fluidizirani sloj u procesu gasifikacije uglja“ - doktorski rad brani sa 

najvišom ocenom koja važi  u Nemačkoj "sehr gut" 

 
 

 

  



 

 
SERBIAN ACADEMY OF INVENTORS AND SCIENTISTS, SAIN 

www.sain.rs 
 

ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА 

НАГРАДА САИН 
 

I ГОДИШЊА НАГРАДА ЗА ИЗУМИТЕЉСТВО -ЗЛАТНИ ПЕХАР  

Награда се додељује  изумитељима из земље и иностранства за изузетан допринос развоју 

изумитељства. Посебно се вреднује и цени да је кандидат свој производ или  усугу засновао на: 

1. патенту,  

2. да има пласман у земљи и иностранству, 

3. да има научну и стручну верификацију кроз адекватне тестове и испитивања, 

4. да има одговарјућа стручна признања, награде и објављене радове, 

5. да је регистрвао у АПРу  правни субјекат или на други начин као консултант. 

 

II ГОДИШЊА НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО АКАДЕМИКА САИНА-ЗЛАТНИ ПЕХАР  

Додељује се изумитељима из земље и иностранства за изузетан допринос развоју изумитељства. 

Посебно се вреднује и цени да је кандидат свој производ или  усугу засновао на: 

1. патенту,  

2. да има пласман у земљи и иностранству, 

3. да има научну и стручн верификацију кроз адекватне тестове и испитивања, 

4. да има одговарјућа стручна признања, награде и објављене радове, 

5. да је регистрвао у АПРу правни субјекат или на други начин као консултант, 

6. да је дао значајан допринос афирмацији и развоју изумитељства и САИНа 

7. да је написо књигу, монографију или другу публикацију. 

 

III ЗЛАТНА ПЛАКЕТА И ЗЛАТНА МЕДАЉА 

Додељује се по пореби појединцима, удружењима или организацијама за јасно утврђен допринос 

развоја изумитељства: 

1. да има патент, 

2. да има пласман, 

3. да има научну и стручн верификацију кроз адекватне тестове и испитивања или 

4. у изузетним и посебним случајевима, да је значајно учествао у неколико битних фаза процеса 

развоја изума од идеје до пласмана производа и/или услуга и поседује доказе о  реализованим 

уговорима и пројектима. 

 

Награда се не додељује за адманистративне и сличне послове и доприносе. Увек користити 

високе етичке и моралне норме, мимо депотизма и сличних девијација. Награде нису новчане. 

Може се, у  посебним изузецима, делимично одступити од дате форме али само ако је испуњена 

суштина која гарантује висок инветивни домет и значајно запажен  допринос у земљи и 

иностранству. 

Награде додељује искључиво Председништво на основу конкурса или по слободном избору и 

запажању изумитеља и ствараоца који су остварили значајан допринос и домет. 

 

Београд, новембра, 2015. 

Председништво САИНа 
Nikola Tesla: The invention is the most valuable part of the human creativity.  

http://www.sain.rs/
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