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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.  
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