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Зашто иновациона платформа? 

ЦЕНТРАЛНО МЕСТО ЗА УНОС И РАЗРАДУ ИДЕЈА, 

ПОКРЕТАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА, КАО И 

САРАДЊУ ПОЈЕДИНАЦА И ТИМОВА 
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Зашто иновациона платформа? 

Студенти 
ће имати прилику да започну свој посао, 

остваре зараду или освоје награде кроз 

кампање и заједничке пројекте 

Истраживачи 
ће добити могућност праћења и реализације 

истраживачких пројеката  

Пословни инкубатори 
ће имати прилику да пронађу станаре који имају 

велике шансе да започну пословни подухват и 

остваре профит 

Пословни ентитети 
(предузећа, инвеститори, остали) ће имати 

приступ активној радној снази и знању, 

решавање проблема кроз предлоге 

истраживача и студената 
Заради на својим идејама!  
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Користи од УИП 

Редовно коришћење система ће подстаћи иновативни и 

предузетнички дух, омогућити процену и избор најперспективнијих 

идеја, и повезати их са финансијским актерима преко пословних 

инкубатора и научно-технолошких паркова.  

 

Студентима ће се пружити прилика да остваре профит од својих 

идеја и започну посао, док ће пословним инкубаторима и 

академском сектору оваква врста сарадње на идејама донети нове 

станаре и покренути нове spin-off компаније. 
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Отворени канали за идеје 

1. Слободне идеје и предлози 

2. Пословне идеје 

3. Такмичење за најбољу 

студентску идеју и  бизнис план 

ПРЕТВОРИТЕ СВОЈЕ ИДЕЈЕ У ПРОФИТ 

Направите промену, зарадите новац, започните посао 
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Отворени канали за пројекте 

1. Научно-истраживачки пројекти 

2. Научно-истраживачки радови 

БРЗ РАЗВОЈ НАУКЕ 

Убрзајте сарадњу а заштитите свој ауторски рад 

3. Ад-хок тимска сарадња и 

комуникација 
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Поверљивост 

Уговор о поверљивости 

Посебан приступ идејама са 

пословним потенцијалом 

Контрола видљивости (дељења) 
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Апликација за идеје – Радни ток 
 

 

Студенти, чланови 

Универзитета, Пословни 

инкубатори, ТП 

Чланови Канцеларије за 

пословну подршку (И-

тим) 

Евалуациони комитет – 

професори, студенти, 

менаџери инкубатора и 

НТП 

Селекциони комитет – 

представници 

Универзитета, ПИ, ТП, 

Студ организација 

Вођа пројектног тима –

подносилац идеје 
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Апликација за пројекте 
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Апликација за групе 

Окупљање 

чланова у групе 

 

Дискусије и 

коментари 

 

Документација 

 

Слање 

обавештења 
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Покренуто окружење 

Институција Aдреса окружења 

Универзитет у Крагујевцу ukginno.datastation.com 

Само за регистроване чланове 
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Пријава на платформу 

Канцеларија за пословну 

подршку bsokg@kg.ac.rs 

 

● Име и презиме 

● Корисничко име (само слова, 

тачка, размак) 

● Адреса е-поште 

● Статус (студент, истраживач, 

професор, или друго) 

● Контакт телефон 

mailto:bsokg@kg.ac.rs
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Отварање налога 

    DataStation aktivacioni mejl 
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Креирање лозинке 

       

 

 

 

● Корисничко име 

 

 

 

 

● Квалитетна лозинка 

Активација корисника 
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Подешавање налога 

● Подешавање слике 

 

 

● Мејл нотификације 

 

 

 

 

 
https://trening.datastation.com 

Подешавање налога 

https://trening.datastation.com/default/user/loginform
https://trening.datastation.com/default/user/loginform
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Практична вежба 

Подешавање налога 
 

1. Испратити линк са активационог мејла 

 

2. Активирати налог и креирати добру лозинку 

 

3. Попунити податке профила и поставити профилну слику 

 

4. Подесити мејл нотификације  
 

10 минута 
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Апликација за идеје 

Приступ једним кликом на име жељене апликације (Идеје, Групе, Пројекти). 
 

     Приступ идејама преко горњег менија 
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Нову идеју можете додати активирањем дугмета ДОДАЈ НОВУ ИДЕЈУ. 

 

 Додавање нове идеје преко левог менија идеја апликације 
 

Како додати Идеју ? 
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Типови идеја 

Додавање Опште идеје 
Подразумевани статус идеје је јавна 

идеја, уколико се не одабере други 

статус.  

Јавне идеје су све идеје општег 

карактера.  

Додавање Бизнис идеје 
Уколико ваша идеја има пословни 

потенцијал, треба да је унесете као 

Подељена и одаберете надлежне 

индивидуе и/или групе корисника.  
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Како додати Идеју ? 
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Како дефинисати статус идеје 

       

● Јавна (подразумевана 

на систему без промене 

статуса) 

 

 

 

● Подељена (shared) 

 

 

 

● Приватна 
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Како додати Идеју ? 
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Како пронаћи додате Идеје ? 
              

        

       

● Употребом кључних речи на генералној претрази  

● Коришћењем филтера на листингу јавних Идеја 

● У секцији Моје идеје 
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Додавање коментара, гласова и докумената на идеју 

Сарадња на Идејама 
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Како послати Идеју на преглед ? 
      

  

Као власник идеје имате право 

да своју идеју пошаљете на 

преглед, ако мслите да она има 

довољно садржаја на основу 

којег неко може донети одлуку. 

 

Активацијом опције Омогући 

Преглед, послаћете своју идеју 

на преглед и обавештења 

Рецензентима да је идеја 

спремна за преглед. 

  

Након ове акције  на платформи 

можете пратити статус Идеје, а 

Рецензенти ће пратити даљи ток 

Идеје 
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Практична вежба –  

унос идеје и праћење 

 

1. Додати нову идеју (јавну или дељену) 

 

2. Изменити креирану идеју и додати слику 

идеје 

 

3. Додати први коментар и документ на своју 

идеју  

 

4. Гласати на идеје 

 

5. Омогућити преглед своје идеје 

 

6. Проследити идеју тројици корисника 
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Радни ток идеје 

Након што је идеја прегледана од стране Рецензената, прослеђује на  

оцењивање. 

 



Зоран Торгашев 
Modernization of WBC universities through strengthening of structures 

and services for knowledge transfer, research and innovation Војин Васиљевић Војин Васиљевић 

Критеријуми за оцењивање  

(пословне идеје) 
 

 

 

 

 

Бодује се једноставно 

превлачењем 

слајдера. 

 

Предефинасани 

критеријуми бодовања 

за различите типове 

идеја 

 

Прегледи и бодовања 

идеје су доступни и 

приступачни. 
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Након што је идеја прикупила коментаре, документацију, прегледе 

рецензената и коментаре оцењивача, идеја се прослеђује Селекционом 

комитету. 

Радни ток идеје 
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Финална одлука за идеју 
Уколико Селекциони комитет прихвати идеју, омогућиће се њен даљи 

развој кроз пројекат 

 

Доносиоци одлуке могу направити пројекат директно са одобрене идеје 
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Шта су кампање ? 

      

      

● Кампање су тематске целине лансиране од стране 

спонзора (Универзитет, предузеће, инвеститори, бизнис 

инкубатори, итд.) да прикупе решења и награде 

победнике. 

 

● Све кампање су јавне и временски ограничене 

 

      

● Кампање могу стартовати администратор домена и 

менаџер идеја. 
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Како пронаћи активне кампање? 
      

Приступ активним кампањама преко почетне стране идеја 
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Како пронаћи активне кампање? 

Приступ кампањама преко левог менија на идејама 
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Додавање идеје у кампању 

      

Идеје се могу додати директно на кампању, или се већ постојеће идеје могу 

увезати са њом.                                     
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Рад у групама  
      
Креирањем групе и позивањем чланова да се прикључе групи добијате 

могућност да ефикасно сарађујете са члановима свог тима.  

Могу бити јавне, затвореног типа или са одобреним приступом.  
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Како радити у групи ? 

Креирањем Групе и позивањем чланова да се прикључе групи, добијате учинак 

сарадње са цлановима свог тима. Можете постављати и преузимати документацију у 

оквиру Групе, започети дискусију, слати вести и обавештења члановима групе. Са 

групом је могуће ја поделити идеје за разраду и прикупљање ишљења. 
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Практична вежба –  

рад у групама 

1. Додати идеју у кампању 

 

2. Придружити се групи Корисничка подршка 

 

3. Додати нову групу која је видљива за све 

кориснике 

 

4. Подесити своју групу - поставити групну 

слику и проследити своју групу другим 

корисницима 

 

5. Започети нову дискусију у креираној групи и 

послати групно обавештење 
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Апликација за пројекте 

● Мапирање процеса 

  

● Предавање пројеката вођама пројекта 

 

● Позивање чланова тима 

 

● Додела власника задужења и задатака 

  

● Сарадња у оквиру радне фазе 

 

● Преглед резултата 

  

● Оцена на капији 
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Приступ пројектима преко навигационог менија 

Како додати нови пројекат ? 
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Пројекте Који Су вам делегирани можете пронаћи преко левог менија на 

пројектима у оквиру секције Моји пројекти. Кликом на назив пројекта бићете 

прослеђени на главну страницу пројекта. Кликом на име фазе приступате тој 

фази пројекта директно. 

Приступ пројектима 
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Дефинисање пројектног тима 
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Преглед списка задужења 
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Локација за унос фајлова, додавање и управљање задацима 

Преглед задужења 
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Преглед задатка 
 

  

Приступ преко почетне стране пречицама Moji Задаци 
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Даљи ток пројекта 
 

      

Извештај за капију је главни извештај радне фазе на 

основу којег се представљају резултати рада на капији 

 

Валидација радне фазе - вођа пројекта шаље пројекат 

пројект менаџеру на валидацију 

 

Валидација пројектне фазе - пројект менаџер шаље 

пројекат на капију  

 

Гласање чувара капије - Давање потписа Да или Не уз 

коментар 

 

Имплементација пројекта 
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Канцеларија за пословну подршку 

Циљеви 

1. Мапирање потенцијала 

Универзитета и каталог 

2. Развој и одржавање 

иновационе платформе 

3. Сарадња са организацијама 

за подршку иновацијама (БИ, 

ИЦ, НТП, инвеститори) ради 

подршке најбољим идејама 

на путу ка примени/тржишту 

 

Контакт особе 

Проф. др Весна Мандић 

Јелена Јевтовић 

Адреса 

Факултет инжењерских наука 

Сестре Јањић 6 

34000 Крагујевац 

Контакт 

Телефон: 034 501201 

bsokg@kg.ac.rs 

www.bsokg.kg.ac.rs 

http://www.bsokg.kg.ac.rs/


Контакт 

Контакт особе Канцеларијe  

за пословну подршку 

Проф. др Весна Мандић 

Јелена Јевтовић 

Контакт 

Телефон: 034 501201 

bsokg@kg.ac.rs 

www.bsokg.kg.ac.rs 

Интранеа решења д.о.о. 
 

Зоран Торгашев 

Витомир Рашић 

Војин Васиљевић 

Контакт 

support@datastation.com 

www.datastation.com 

http://www.bsokg.kg.ac.rs/
http://www.bsokg.kg.ac.rs/
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Хвала Вам на пажњи! 
 

Војин Васиљевић 

Интранеа решења д.о.о. Крагујевац 

vojin.vasiljevic@datastation.com 

+381 60 0666384 

www.datastation.com 

mailto:zoran.torgasev@datastation.com
mailto:zoran.torgasev@datastation.com

