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Мотив да се после првих десет година академије (2014-2015), ове 2015., почне са издавњем првог броја 

Билтена САИН је у жељи да се на систематичан начин прикажу сви процеси стваралаштва од идеје, 

преко развоја идеје, патентне заштите, прототипа, пилот постројења и самих  производа и услуга, 

трансфера технологија и масовне примене изума. На тај начин се реализује размена искуства, што је од 

посебног значаја за све чланове академије и врши се посебно деловање на окружење, државу и шире. 

 

Искуства су разнолика, мотиви стваралаштва такође, као и методе решавања свих процеса 

стваралаштва и решавања препрека, неразумевања и отпора ка новом и до тада непознатом. Требало би 

да се чланови, који и чине академију, најбоље међусобно  разумеју. Зато свако увођење комерцијалног 

ангажовања у оквире деловања академије је погубно, непотребно и ван оквира непрофитног удружења 

грађања. 

За садашњи развој човека, неразумевање и неприхватање нечега што до тада није постојало је одлика и 

каректеристика савременог човека и друштва, тако да, по свему судећи, могућност  промене стања на 

боље је  дуготрајан процес и за сада ван хоризоната ока данашњег човека. Сва моћ савременог света је 

лоцирана у полтиричаре држава, банкарски сектор и мултинационалне моћне компаније. Изумитељ, 

посебно сам и усамљен, па чак и у оквиру удружења, или као запослен у оквиру истраживачких 

центара великих индустрија, нема никакве шансе да издејствује своју позицију која би му можда била 

примерена доприносу који је дао реализацијом свог изума. Зато статус изумитеља треба да буде 

обезбеђен одрживим стварањем нових и нових изума у достојанственом материјалном и 

егистенцијалном положају. У противном он постаје део индустрије и постепено се удаљава од основне 

мисије изумитељства.  

У том смислу свако има право и слободу избора. Академија треба да на значајне изложбе шаље 

представнике, који би погледали стваралаштво напредних изумитеља и доделили посебне награде и 

признања САИНа, а не да као афирмисана организација врхунских изумитеља очекује нове награде и 

признања. Тако се врши најквалтетнија селекција и кандидовање нових чланова академије САИН. 

Неговање основних моралних и етичких принципа који омоућавају слободу стваралаштва и напретка и 

спутавају лоше људске особине које нису у домену скромности и које афирмишу похлепу и агресивно 

деловање је од посебног значаја за нашу академију.  

Основни циљ САИНа не може бити како да повећамо чланарину, већ како да са најмањом могућом 

чланарином имамо најбоље и најквалитетније чланове са свих  географских локација наше планете.  
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У данашње време глобализације, када свако стваралаштво има за циљ планетарног  конзумента, 

незамисливо је да се монографија не пише на српском и енглеском језику и да је отворена за све ауторе 

ван САИНа, који могу допринети развоју изумитељства. Издања су дигитална, због брзе дистрибуције, 

а по потреби се штампају. Материјали се достављају искључиво у дигиталној форми, фонт Тimes New 

Roman 12., страница А4, све маргине 2 цм. 

 

Председник САИНа др Зоран Петрашковић, дипл.инг.грађ. 

 

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