
              ИСТОРИЈАТ 

Посебно желимо да укажемо на успешну сарадњу са Републиком Српском, где њени 
стручњаци активно учествује у програму СКАИН-а, при чему се посебно интезивира 
сарадња са Господином Слободаном Павловићем и његовом супругом Миром 
испред компаније «СЛОБОМИР» и «ТЕСЛИАНА» поводом изградње Теслиног 
торња са пратећим институцијамa за едукацију младих. Учвршћивање сарадње  са 
другим Академијама, као што су: Инжењерска Академијоа Србије, градом Ријека, 
Завода за Интелектуалну Својину, Теслино Меморијално друштв из Њујорка, 
Теслина научна фонадација из Филаделфије и Општина Земун, Факултет 
спорта и физичког васпитања, даје СКАИН-у додатни квалитет. Циљеви 
Академије су: унапређење заштите животне средине, едукација грађана, а посебно 
деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање 
активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену 
навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са 
отпадним материјалима. 

Академија има својство правног лица и права и обавезе које јој припадају на основу 
Устава, Закона и овог Статута. За обавезе које настану из њене делатности Академија 
одговара својом имовином. Академија делује на целој територији Републике Србије. 
Рад Академије је у принципу јаван, али се у циљу очувања државне и привредне 
тајне, може одвијати и без присуства јавности. Средства јавног информисања или 
сопственим средствима информисања (часописом, билтеном ), трибине, Теслианум, 
информише чланство о раду Академије његових пословних јединица, пословне 
партнере и асоцијације. 

Визија и мисија СКАИН-а: Полазећи од тога да је проналазаштво уметност у 
техници, амерички председник Рузвелт, дефинисао је девизу на којој је изграђена 
модерна Америка, а касние и модеран свет,  која гласи: «КЉУЧ РАЗВОЈА ЈЕ 
ТЕХНОЛОГИЈА, КЉУЧ ТЕХНОЛОГИЈЕ СУ ПАТЕНТИ», односно 
„ПРОНАЛАЗАШТВО ЈЕ УМЕТНОСТ У ТЕХНОЛОГИЈИ“, што је прихватиo сав 
развијен свет. Наша мисија је управо дата девиза,а визија је да наставимо започети 
прелазак од рутинерског друштва ка имитацијском односно иновацијском друштву, у 
чему треба да предњачи наша Академија са Факултетом спорта и физичког 
васпитања, као и сви колективним члановима. 

Председник Академије 
Академик Проф. др Љубинко Илић 

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА 
ИНВАЦИОНИХ НАУКА 

Српска Краљевска Академија иновационих наука – СКАИН настала је 2015. год. из 
Српске Краљевске Асоцијације академика, иноватора и научника. Српска Краљевска 
Асоцијација академика, иноватора и научника -  СКАИН, формирана 2011.г. од  
чланова ЈУПИН-а, Академије духовности „ДОСТОЈЕВСКИ“ из Новог Сада , 
УУПНС секција КОЛУБАРА, као и појединих Академика из САИН-а, 
Инжењерске Академије Србије, Руске Академије Медицинских наука, наставља 
са успешним радом. Резултати истраживања објављују се издавањем радова у 
СКАИН-овом новооснованом симпозијуму иновационих истраживања СИНОВИС 
са пратећим зборником радова. Такођер се ради на заједничком оснивању  са 
Факултетом спорта и физичког васпитања, Института односно Иновационог 
центра Академије и факултета, где ће већи део чланова Факултета, СКАИН-а и 
ЈУПИН-а наћи своја радна места.   


