
                                                                                                           

 

 

 

 

ДАНИ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 2022 

Привредна комора Србије, Ресавска 13-15 

05. април, сала 1 

10:00-13:00 

 

АГЕНДА 

09:30 – 10:00 
 
Регистрација 
 

10:00 – 10:10 

 
Уводно обраћање 
Бојана Крстић, руководилац Службе за иновације ПКС 
др Мила Миленковић, председник Савета за сарадњу науке и 
привреде 
 

 
10:10 – 11:00  
 

 
Панел 1 :"Стварање афирмативног амбијента за задржавање 
и развој талената кроз сарадњу науке и привреде": 
-  увођење индустријских доктората; 
-  дискусија законских оквира који регулишу односе компанија 
и академских институција (опорезивање донација, пореске 
олакшице за улагање компанија у лабораторијске и образовно-
научне ресурсе, и сл.); 
- погодности за компаније које се баве развојем (преглед 
постојећих и предлози за унапређења). 
Панелисти: 

 Проф. др Коста Јовановић, Електротехнички факултет 
 Проф. др Владимир Поповић, Машински факултет 
 Др Марина Соковић, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 
 Дејан Драмићанин, Bit Gear 
 Иван Зекавица, Фесто 
 Мирко Пешић, НТП Чачак  

 
  Модератор: др Мила Миленковић, Телеком Србија а. д. 
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11:00 – 11:15 
Презентација сарадње са привредом на Електротехничком 
факултету у Београду - Доц. др Милета Жарковић, Продекан за 
сарадњу са привредом ЕТФ 

11:15 – 11:30          
Презентација IoT иновационог програма Телеком Србија а. д.-   
Марко Кнежевић 

11:30 – 11:45        
Презентација „Улога и значај образовања у Индустрији 4.0“ - 
Иван Зекавица, Festo 

11:45 – 12:30 

Панел 2 : "Сарадња науке и привреде у развоју економије 
засноване на знању - фокус тема: вештачка интелигенција" 
- увођење државних мастер програма за образовање кроз 
сарадњу науке и привреде, примери програма: Мастер 4.0, 
Data Science master, Machine Learning master; 
- осврт на имплементацију стратешких докумената и 
могућности сарадње науке и привреде у оквирима Стратегије 
развоја вештачке интелигенције Републике Србије 2020-2025, 
односно Акционог плана Стратегије 2020-2022; 
- институционална подршка и пројектно финансирање за 
компаније и академску заједницу у области (оснивање 
државног института за AI, Државног центра за податке, 
Програми Фонда за науку) - шта и како даље?    
Панелисти: 

 Проф. др Иван Луковић, Факултет орг. наука 
 Др Саша Лазовић, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 
 Натали Делић, Телеком Србија а. д.  
 Др Драгиша Мишковић, Институт за вештачку 

интелигенцију Србије 
 Младен Јовановић, Enetel Solutions 
 Диана Глигоријевић, TeleGroup System  

 

Модератор: 
Доц. др Дражен Драшковић, Електротехнички факултет 

 12:30 – 12:45 
Презентација „Сарадња Блинкинг стартап компаније са 
академијом - искуства из праксе“ – Проф. др Мирослав 
Митровић, Факултет организационих наука Београд 

12:45 – 13:00          
Презентација „IoT за пословне кориснике“ – Дејан 
Драмићанин 

      13:00   Коктел 

 


