СНАЖНА НАУКА,СНАЖНА ПРИВРЕДА,
ДОБРА ПОВЕЗАНОСТ
Савет за сарадњу науке и привреде успоставља се са циљем да се установи и дефинише ниво сарадње
између научно-истраживачких радника и привредника у Србији. Сарадња би требала да доведе до
формирања и спровођења партнерских пројеката и до укључивања организација из других сектора
у процес истраживања и развоја (р&д), што је један од основних предуслова за стварање капацитета
привреде за иновације, а самим тим и за унапређење конкурентности Србије.

Привредна комора Србије интензивно ради на успостављању чвршћих веза између академске и пословне заједнице, јачању
механизама за примену знања и технологија у процесу привређивања и раста конкурентности привреде. Посебну пажњу
посвећује приближавању науке потребама тржишта, али и продором тржишта у свет науке, као пресудног управљачког ресурса
за усмерење научно-истраживачких програма, истраживања и развоја. Привредна комора Србије промовише међусобну
сарадњу привредног и научно-истраживачког сектора и подстиче научно-истраживачку делатност и технолошко - развојне
пројекте, како развојних центара предузећа, тако и универзитета и истраживачких института у циљу ефикаснијег коришћења
и постизања синергетског ефекта.
Управо из тих разлога, у оквиру коморског система Србије покренута је иницијатива за оснивање Савета за сарадњу науке и
привреде Привредне коморе Србије, као стручно консултативног тела Привредне коморе Србије. Чланови Савета су п редставници
универзитета, научно-истраживачких организација и привреде који морају да редефинишу сопствена правила рада и да развију
одговарајуће инструменте за сарадњу. Привредна комора Србије уз сарадњу привреде и науке решаваће конкретне проблеме
са којима се привреда сусреће, повећаће конкурентност која се у савременим условима пословања може остварити једино кроз
иновације. Потребно је да привреда препозна да су иновације једини начин опстанка у савременим условима пословања, и
да се системска иновација, која ће наћи своје место на тржишту може остварити једино уз сарадњу са научним организацијама.

У МАРТУ ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА
Чланови Савета за сарадњу науке и привреде су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Кабинет
министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Кабинет председника Владе – Јединица за
имплементацију стратешких пројеката - Тим за ИТ и предузетништво, Републички секретаријат за јавне политике
Владе Републике Србије, Завод за интелектуалну својину, представници Универзитета у Београду, Крагујевцу, Новом
Саду и Нишу, Фонд за иновациону делатност, Развојна агенција Србије, ИКТ мрежа кластер, Научно-технолошки парк
Звездара, ИЦТ ХУБ, Биосенс институт, Агроуник д.о.о., ХТЕЦ Гроуп, Маинстреам д.о.о., Логит Солутионс д.о.о., Хелветас.

МИСИЈА И ЦИЉ
Зашто Савет за сарадњу науке и привреде?
Циљ (стратешки, основни циљ) Савета је повезивање науке и привреде ради успостављања и дефинисања нивоа сарадње
између научно-истраживачких радника и привредника у Србији, уз формирање и спровођење партнерских пројеката и до
укључивања организација из других сектора у процес истраживања и развоја (Р&Д), што је један од основних предуслова за
стварање капацитета привреде за иновације, а самим тим и за унапређење конкурентности Србије.
Савет ће имати активну улогу у стварању подстицаја и законских обавеза који ће осигурати креирање погодног окружења за
развој иновативних активности, сарадњу и координацију са ресорним министарствима, локалним самоуправама, асоцијацијама
и организацијама усмерених на развој и унапређење сарадње, креирање предлога и иницијатива који би допринели бољој
сарадњи, развој едукативних програма, креирање иницијатива намењених усклађивању научних истраживања са потребама
тржишта, подршка у научно-технолошким сферама, обезбеђење инфраструктуре која стимулише формирање и развој малих
иновативних фирми, трансфер технологија и знања, комерцијализација истраживачких резултата, запошљавање најбољих
студената.
Савет ће се додатно ангажовати на промоцији и унапређењу механизама сарадње науке и привреде. Члановима Коморе ће
пружати релевантне информације о различитим могућностима ангажмана у области сарадње науке и привреде и радиће на
прикупљању и дистрибуцији информација о активностима свих учесника сарадње.

АКТИВНОСТИ САВЕТА
Послови и радни задаци Савета су:
•

Успостављање механизама сарадње науке и привреде и омогућавање боље сарадње и координације са ресорним
министарствима, локалним самоуправама,

•

Креирање предлога и иницијатива који би допринели трансферу знања и технологија ка привреди са идејом бољег
привредног искоришћавања резултата научно-истраживачког рада, у циљу стварања услова за бољи економски развој
и већу конкурентност наших компанија,

•

Подстицање предузетништва на универзитету (spin-offs, start-ups),

•

Подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у складу са захтевима привреде,

•

Обезбеђење изврсности и доступности људских ресурса за науку и привреду,

•

Унапређење међународне сарадње кроз учешће у научноистраживачким пројектима,

•

Подстицање и развој комуникације између научноистраживачких организација са привредом кроз размену вредности
и пракси.
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