
NAJAVA DOGAĐAJA 

Zum kafica:  45 MINUTA O RAZVOJNOM PUTU OD IDEJE DO TRŽIŠTA 

Pozivaju se studenti i mladi istraživači na onlajn druženje, novu Zum kaficu - 45 
minuta o razvojnom putu od ideje do tržišta, koju će realizovati Centar za 
razvoj karijere Univerzitea u Beogradu u utorak, 14. septembra u 12 časova.   

U goste nam dolazi koleginica Tamara Čolić Milosavljević, menadžer za transfer tehnologije u Centru za 
Transfer Tehnologije Univerziteta u Beogradu.    

Pričaćemo o ključnim dimenzijama jedne poslovne ideje, koracima u procesu dovođenja te ideje do 
tržišta, o dostupnim alatima i programima podrške koje nudi Centar za transfer tehnologije, i 
inovacijama koje razvijaju studenti i istraživači sa Univerziteta u Beogradu.  

Pored pisanja i upravljanja projektima iz oblasti inovacija i preduzetništva, Tamara je odgovorna i za 
uspostavljanje i jačanje saradnje između univerziteta i privrede, procenu potencijala za komercijalizaciju 
rezultata naučnoistraživačkog rada, i posredovanje u tom procesu. Deo je projektnog tima Evropske 
mreže preduzetništva (EEN) u Srbiji koja pruža informacije i druge usluge podrške preduzećima i 
preduzetnicima u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja njihovog potencijala.  Ambasador je 
Evropskog IP Helpdesk-a, inicijative usmerene na podršku u vezi pitanja koja se tiču prava intelektualne 
svojine. Član je međunarodne asocijacije profesionalaca za transfer tehnologije (ITTN). Organizovala je i 
učestvovala u realizaciji brojnih inicijativa usmerenih na promociju i podršku preduzetništva, razvoj i 
finansiranje inovacija. Ima zvanje master menadžera iz oblasti Menadžmenta poslovnih performansi.  

Pošaljite nam vaša pitanja za gošću putem formulara za prijavu na sledećem 
linku.  https://forms.office.com/r/Qgw5SiYdDr    

Druženje je namenjeno studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu na svim nivoima 
studija i onima koji su završili studije u poslednjih godinu dana.  

"Zoom kafica - 45 minuta sa ... " predstavlja onlajn format programa karijernog vođenja i savetovanja 
mladih, koji smo razvili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, u 
želji da ostanemo dostupni (i na daljinu) svojim starim i novim korisnicima.  

 

Зум кафица:  45 МИНУТА О РАЗВОЈНОМ ПУТУ ОД ИДЕЈЕ ДО ТРЖИШТА 

 Позивају се студенти и млади истраживачи на онлајн дружење, нову Зум кафицу - 45 минута о 
развојном путу од идеје до тржишта, коју ће реализовати Центар за развој каријере Универзитеа у 
Београду у уторак, 14. септембра у 12 часова.   

У госте нам долази колегиница Тамара Чолић Милосављевић, менаџер за трансфер технологије у 
Центру за Трансфер Технологије Универзитета у Београду.    

  

https://forms.office.com/r/Qgw5SiYdDr
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zoom-kafica


Причаћемо о кључним димензијама једне пословне идеје, корацима у процесу довођења те 
идеје до тржишта, о доступним алатима и програмима подршке које нуди Центар за трансфер 
технологије, и иновацијама које развијају студенти и истраживачи са Универзитета у Београду.  

Поред писања и управљања пројектима из области иновација и предузетништва, Тамара је 
одговорна и за успостављање и јачање сарадње између универзитета и привреде, процену 
потенцијала за комерцијализацију резултата научноистраживачког рада, и посредовање у том 
процесу. Део је пројектног тима Европске мреже предузетништва (EEN) у Србији која пружа 
информације и друге услуге подршке предузећима и предузетницима у циљу ефикасног и 
ефективног искоришћавања њиховог потенцијала.  Амбасадор је Европског „IP Helpdesk“-а, 
иницијативе усмерене на подршку у вези питања која се тичу права интелектуалне својине. Члан је 
међународне асоцијације професионалаца за трансфер технологије (ITTN). Организовала је и 
учествовала у реализацији бројних иницијатива усмерених на промоцију и подршку 
предузетништва, развој и финансирање иновација. Има звање мастер менаџера из области 
Менаџмента пословних перформанси.   

Пошаљите нам ваша питања за гошћу путем формулара за пријаву на следећем линку: 
https://forms.office.com/r/Qgw5SiYdDr  

Дружење је намењено студентима свих факултета у саставу Универзитета у Београду на свим 
нивоима студија и онима који су завршили студије у последњих годину дана.  

"Зум кафица - 45 минута са ... " представља онлајн формат програма каријерног вођења и 
саветовања младих, који смо развили у Центру за развој каријере и саветовање студената 
Универзитета у Београду, у жељи да останемо доступни (и на даљину) својим старим и новим 
корисницима  

 

 

 

https://forms.office.com/r/Qgw5SiYdDr

