
Име и презиме физичког лица -

иноватора који је поднео пријаву 

пројекта

Назив пријаве за коју се одобрава финансирање

Небојша Давидовић . ’’Prevent’’ – додатак или интегрални део 

рачунарских,канцеларијских и других 

столица,односно аутомобилских седишта у циљу 

превенције и активног третмана кичмених 

деформитета 

Данијела Панајотовић Усавршавање витражне керамике за нову примену 

Игор Лацковић Кутија са посудама за храну и воду чији се поклопац 

подиже ако животиња нагази

газиште испред кутије

Миомир Вршка Израда модела за ливење и алата за прихват 

приликом машинске обраде задњег кућишта за 

обртни уводник 025РБФ у челичанама (жењезарама 

) у зони иза секундарне расхладне коморе 

Данијел Вршка "Решавање проблема лежајева у обртним 

уводницима у челичанама (жељезарама) у секцији 

за континуално ливење челика" 

Далибор Петровић Израда прототипа еластичног елемента крутог 

ротора лаког/беспилотног хеликоптера  

Предраг Ћурчић Утврђивање оптималне количине зеолита у 

рецептури тврдог парафинског мамца за глодре, 

ради побољшања његовог квалитета 

Љубиша Николић Самоходна универзална машина за резидбу

Градимир Глигорић Технолошке линије са опремом и уређајима за 

пречишћавање отпадних вода и хлорисање воде за 

пиће са побољшањем њихових карактеристика 

Момир Глишић Убирач-уређај за сакупљање воћа и поврћа 

разасутог по земљишту, финална израда 

самоходног модела

Јасна Савић Чарапе за  спавање са уметнутом компресом

Владица Гавриловић Грађанско око

Предраг Коларж Развој личног дозиметра за УВ-Б зрачење 

Ђорђе Штангл Аутономни сталак са мобилизатором за особе са 

парализом доњих екстремитета 

Мирослав Живојиновић Базна бакарна со бакра и калцијум сулфата

Новица Пауновић Развој аутокоректора за српски језик

Урош Радаковић Покретна платформа и опрема за санацију 

унутрашњости ( вертикалних зидова) шахтова 

водозахватних кула слатководних језера за питку 

воду

Сретко Попадић Развој средства на бази гел технологије за 

превентивну заштиту и гашење пожара

Дејан Жикић Развој уређаја за континуално неинвазивно 

дуготрајно мерење таласног облика артеријског 

протока крви  

Светозар Николић Енергетика, развој малих хидроелектрана
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Радомир Димитријевић  Плафонско - зонско високо-температурно грејање 

помоћу електро Инфра-Црвених грејача на бази 

електро проводљивог нано-фулерен минерала 

шунгит"

Aлександра Иветић Очување приноса и смањење губитака при 

силирању луцерке у рол балама  

Наташа Милановић Поступак за производњу биоферментисаног сока од 

цвекле Прва фаза пројекта

Бојан Ђорђевић Физиотерапеутска помагала рековалесцената 

мождане капи

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:

Физичка лица регистровани иноватори који су поднели пријаве за финансирање буџетским 

средствима и који су те пријаве образлагали пред надлежном Комисијом а не налазе се на 

листи пријава које улазе у процеуру уговарања о финансирању, нису добили довољан број 

поена који би их квалификовао за финансирање а у складу са расположивим буџетским 

средствима - раздео 25 Министарство ппросвете, науке и технолошког развоја




