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Чланови Друштва су следећа правна лица:

Универзитет у Нишу

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

Машински факултет у Нишу

Медицински факултет у Нишу

Технолошки факултет у Лесковцу

Факултет заштите на раду у Нишу



ПРОГРАМ ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ И ИНОВАЦИОНОГ РАДА 

Иновациони центар Универзитета у Нишу представља иновациону

организацију у којој се на оригинални и систематски начин примењују

сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси

ради:

 стварања иновација,

 развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга,

 побољшања постојећих производа, технологија и услуга,

 трансферa знања и технологија у производњу и услуге других

привредних субјеката,

кроз реализацију домаћих и међународних научно-истраживачких

пројеката, истраживачко-развојних пројеката и иновационих

пројеката.



Главни задатак Иновационог центра:

Примена научних, техничких и технолошких

знања, инвентивности и проналазаштва ради

стварања и реализације побољшаних и нових

производа, процеса и услуга, као покретача

технолошког, привредног и економског развоја

Републике Србије.



Основни циљеви и задаци Иновационог центра:

 Унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену

научно-истраживачких резултата насталих на

Универзитету у Нишу;

 Подстицање трансфера знања између Универзитета и

привреде;

 Подршка пласману нових технологија и иновација;

 Повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа

и сарадње у циљу интензивнијег трансфера технологија;



Основни циљеви и задаци Иновационог центра:

 Развијање знања и вештина у заштити и искоришћавању

патената и других облика интелектуалне својине у

процесу трансфера технологије;

 Јачање свести о интелектуалној својини и увећање

капацитета трансфера технологије на Универзитету;

 Пружање општих информација о интелектуалној

својини;

 Експертиза и подршка у изради технолошких и

економских студија изводљивости, као и процена

вредности и укупних потенцијала у коришћењу патената.



Организационе јединице Иновационог центра:

1. SMART OFFICE 1 - Пројекти из област и техничко-

технолошких и биотехничких наука

2. SMART OFFICE 2 - Пројекти из области медицинских и 

биомедицинских наука

3. SMART OFFICE 3 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ТРАНСФЕР 

ТЕХНОЛОГИЈА;

4. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (правне,

кадровске, опште, комерцијалне и финансијске).



Технолошки развој је саставни део економског и друштвеног развоја, и

обухвата далеко шире процесе од оних који се непосредно односе на саму

динамику и промене технологије саме по себи ("per se"), која обухвата

производе и процесе.

Технолошки развој је процес који доводи до:

a) Стварања нових и побољшања постојећих средстава и

метода креирања нове вредности – производа и услуга,

који обезбеђују уштеду у раду;

b) Проналаска који значи настанак новог или побољшање

постојећег производа/услуге, и

c) Унапређења организације и управљања процесима стварања

нове вредности – производа и услуга.

ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА



ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Технолошки развој обухвата бројне процесе и активности:

1. Иновативне процесе;

2. Развој науке;

3. Институције;

4. Раст продуктивности;

5. Образовање и развој кадрова;

6. Развој организације;

7. Развој услуга.



1. Иновативни процеси. Иновативни процеси обухватају

генерисање нових технологија, њихову дифузију и

имплементацију. У основи су истраживачко-развојни

процеси који полазе од инвенције (идеје о новом

производу/услузи или процесу) и даљим развојним

активностима долази до иновације, као провереног, у

пракси оствареног и комерцијализованог решења -

технолошки, економски, тржишно и друштвено оправдане

нове технологије. Дифузија иновација и њихова шира

примена доприносе бржем технолошком развоју.

ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА



 Технолошке иновације чине суштину технолошког

напретка, те се иновацијска активност налази у сржи

активности везаних за реализовање технолошког

напретка. Отуда се и природа иновацијске активности

и иновације веома детаљно изучавају у свим радовима

који се баве технолошким развојем.

 Управљање технолошким развојем подразумева

процесе и активности којима се свесном акцијом

усмерава будући развој, првенствено ка хуманим

циљевима.

ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА



Процес реализације иновација

Прва фаза је фаза генерисања иновативних могућности.

Друга фаза процеса реализације иновација се односи на стратешку 

селекцију већ одабраних опција.

Трећа фаза процеса реализације иновација се односи на

њихову имплементацију, односно на оно што је потребно 

предузети да се иновација «догоди«.

ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!




