
 

 Организација  

       проналазача 

          железничара  

             Србије 



Поводом значајних јубилеја у 2016. години  

 

 160 година од рођења Николе Тесле, 

 

 60 година проналазаштва у Србији, 

 

 32 године од оснивања Организације 

проналазача железничара Србије. 



 

   „Крајњи је циљ човеков да потпуно овлада материјалним 
светом и потчини природне силе људским потребама. То је 
тежак задатак за проналазача кога често не схватају и не 
признају, али он зато налази огромне накнаде у задовољству 
које у њему буди стваралачки дух и у сазнању да припада 
оном нарочито повлашћеном кругу људи без којих би људски 
род већ одавно ишчезао у тешкој борби са немилосрдним 
силама природе ”.                     

                                                                                         

           Никола Тесла 



Неки  појмови из истраживачког и  

иновацијског рада 

 

Технологија 

Представља систематизован скуп знања, вештине и искуства која се 

могу користити у процесу рада и која се у том процесу конкретизују у 

виду средстава рада, предмета рада и метода рада. 

Развој 

Подразумева систематску примену науке и резултата истраживања при 

решавању конкретних проблема у пословном систему да би се добила 

боља решења од постојећих. 

Истраживање 
Истраживање је рад усмерен ка продубљивању разумевања постојећих 

природних и друштвених закона или на проналажење нових закона у 

одређеној области. 

 

 

 



Неки облици интелектуалне својине 

 

 Проналазак 
 Проналазак је ново, одређено решење техничког проблема које се може применити у индустрији 

или некој другој привредној делатности. 

 Патент 
 Патент је правни облик заштите изума, односно проналаска. Патент гарантује производни и 

тржишни монопол, где без дозволе проналазача нико не може да користи тај проналазак. 

 Мали патент 
 Мали патент је право којим се штити проналазак којим је решен одређени проблем и који 

примењив, али је нижег инвентивног нивоа од оног који се тражи за патент.  

 Модел и узорак 
 Модел је нови спољашњи облик одређеног индустријског или занатског производа, односно 

његовог дела. Узорак је нова слика или цртеж који може да се пренесе на одређени индустријски 

или занатски производ. 

 Робни и услужни жигови 
 Робни и услужни жигови јесу знакови који су подобни за разликовање у привредном промету робе, 

односно услуга исте или сличне врсте, појединих предузећа или сл.врсте. 

 Tехничка унапређење 
 Техничка унапређења јесу техничка решења добијена рационалнијом применом познатих 

техничких средстава  и техничких поступака којима се постиже: повећање продуктивности рада, 

уштеда материјала и енергије, боље искоришћење машина, побољшање квалитета производа, и 

техничка заштита на раду.  

 

 



Актив проналазача ЖТП-а Београд је 

основан 01.06.1984. године, који се 

10.06.1998. године, трансформисао у 

„ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОНАЛАЗАЧА 

ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ”. 
 

Организациони делови су регионални 

Активи и то: БЕОГРАД, НОВИ САД, НИШ, 

КРАЉЕВО, ЗАЈЕЧАР.  



 

 

 

Актив проналазача 

 и аутора техничких 

унапређења 

железничара  

НИШ 
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Актив проналазача 

 и аутора техничких 

унапређења 

железничара 

КРАЉЕВА 

 

 

 

 

Актив проналазача 

 и аутора техничких 

унапређења 

железничара 

ЗАЈЕЧАРА 

 

НАДЗОРНИ 

ОДБОР 

 

Актив проналазача 

 и аутора техничких 

унапређења 

железничара  

НОВИ САД 

 

Актив проналазача 

 и аутора техничких 

унапређења 

железничара 

БЕОГРАДА 

Организација 

проналазача и аутора 

техничких унапређења 

железничара 

СРБИЈЕ 

(скупштина) 



 Оснивачи Oрганизације проналазача 

су проналазачи и аутори техничких 

унапређења ЈП „Железнице Србије”, 

уз сагласност предузећа.  
 

 Организација проналазача је уписана у 

регистар Министарства правде под 

бројем: 2/0-145/1-2003-06, и чланица је 

Савеза проналазача Републике Србије.  
 



 

„Свет ће још дуго морати да чека на ум 

раван Теслином пo стваралачкој 

способности и богатству маште”. 
         

         Е. Х. АРМСТРОНГ 



 

Сви послови везани за иновације обављали 

су се у „Железнице Србије“ а.д., Сектору за 

стратегију и развој, Одељење за иновације и 

техничка унапређења. 

 

Сви поднети захтеви решавају се преко 

стручне Комисије за иновације: „Железнице 

Србије” а.д. 
 

 



      Изложбе и сајмови 

 Домаће изложбе и сајмови 

  Проналазаштво у Београду (април), 

  Међународни сајам технике Београдски сајам (мај), 

  Новотех у Београду (септембар), 

  Тесла фест у Новом Саду, (октобар). 

 Међународне изложбе и сајмови 

“Иновације” у Женеви (април), 

“Еурека” у Бриселу (новембар), 

“Aрхимед” Изложба иновација у Москви (март), 

“Експо” у Пловдиву (март).  



Неке од награда које су освојили наши 

иноватори 

 11 златних медаља „Михајло Пупин”, 

 15 сребрних медаља „Михајло Пупин”, 

 10 бронзаних медаља „Михајло Пупин”, 

 5 награда Привредне Коморе Београда, 

 2 награде Самосталног Синдиката Србије, 

 Теслина награда, 

 Награда „Мајски цвет“, 

 Златна плакета „Тесла-Пупин“, 

 Награда „Бели Анђео“, 

 Награда „Милутин Миланковић“ 

 



У 2006.години поводом  

150 година од рођења Николе Тесле 

 

 

 Председник 

Републике Србије 

Борис Тадић  

уручује плакету 

генералном    

секретару 

Организације 

проналазача 

железничара 

Србије 



 

 

  Најбоља  

организација 

проналазача у Србији 

2006. године  



Привредни развој је крајње решење  

против сиромаштва 
 

  „Нема никаквих тајни, научни и технолошки 

развој су стално трагање за бољим, 

једноставнијим и кориснијим решењем”. 

 

  „Треба волети оно што радиш онда је успех 

загарантован, чак се и најгрубљим и 

најтежим радом уздиже до стваралаштва”. 

                       Филозофија пословног успеха 





Носилац чланске карте има следећа 

права и обавезе 

 

 Обезбеђену стручну помоћ, 

 Заштиту и заступање иновације, 

 Тумачење законских прописа,  

 Прихватање и спровођење статута Организације 

проналазача: „Железнице Србије” а.д., 

 Постицање развоја и примена иновација у  

„Железнице Србије” а.д. 



Значајни датуми у проналазаштву на железници 

 12.10.1979.год. Дан иноватора Србије, 

 1984.год. Основан Актив проналазача ЖТП-а Београд, 

 1986.год.Усвојен први споразум о иновационој делатности, 

 1998.год. Актив се трансформисао у Организацију проналазача 
са 7 актива, 

 1998.год. Усвојена награда  за проналазаче „Добривоје Божић”, 
и „Бели анђео“. 

 2003. год.Усвојен правилник о проналасцима и техничким 
унапређењима. 

 2003.год. Прва изложба проналазака и техничких унапређења  
одржана у Железничком музеју  

 2013.год. Усвојен нови правилник 

 



 

 Добривоје Божић један је од великана нашег 

проналазаштва. Свој инвентивни рад везао је за 

кочнице на железници. У свету и код нас је познат  

по „БОЖИЋЕВОЈ КОЧНИЦИ”, чији принцип рада 

се и данас примењује у свету. 



За посебан допринос развоју и примени 

иновација на железници додељује се награда: 

„Добривоје Божић”, и „Бели анђео“. 



   

 „Млад човек не треба жалити што 

нема милионе да би развио неку идеју, 

размишљање не стаје милионе, а 

размишљањем се стварају и реализују 

идеје”. 

                                                                   Никола Тесла 


