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Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva 
 

26. travnja 2017., srijeda, od 14 do 16 sati 
Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb 

 

Javni okrugli stol „Inovacije unaprjeđuju život“ 
 

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Državni zavod za intelektualno vlasništvo 
organizira javni okrugli stol pod nazivom Inovacije unaprjeđuju život, kao ovogodišnjom 
temom obilježavanja tog dana. Sudionici Okruglog stola bit će hrvatski znanstvenici, stručnjaci 
i inovatori koji se bave inovacijskim djelatnostima u područjima od osobitog značaja za 
unaprjeđenje života (kao što su zdravlje i medicina, lijekovi i medicinski proizvodi, robotika, 
informacijske tehnologije i proizvodi iz svakodnevnog života) te koji su i sami dali značajan 
doprinos inovacijama u tim područjima. Nakon uvoda u temu Okruglog stola moderirana 
rasprava, s mogućnošću aktivnog sudjelovanja publike, obuhvatit će teme kao što su: od ideje 
do inovacije – iskustva hrvatskih znanstvenika, izumitelja i inovatora; uloga intelektualnog 
vlasništva u poticanju i komercijalizaciji inovacija; izazovi hrvatskog inovacijskog eko-sustava i 
mogućnosti njegovog unaprjeđenja; suradnja znanstvenoistraživačkih i akademskih institucija, 
malih i srednjih poduzeća i industrije u području inovacija. Sudjelovanje na Okruglom stolu je 
otvoreno za zainteresiranu javnost. 
 
Moderatorica: 
Mr. sc. Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 
 

Sudionici: 
Akademik Slobodan Vukičević, 

HAZU, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Genera istraživanja d.o.o., Zagreb 
Prof. dr. sc. Radan Spaventi, konzultant u području biomedicinskog I&R i redoviti profesor, 
 Triadelta partneri d.o.o., Zagreb i Sveučilište u Rijeci, Rijeka 
Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, redoviti profesor,  

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 
Prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, izvanredna profesorica, predstojnica i voditeljica, 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za anatomiju i Centar za proteomiku 
Centra za translacijska i klinička istraživanja, Zagreb 

Dr. sc. Božidar Ferek Petrić, Principal Medical Affairs Specialist, 
Medtronic Academia EE, Zagreb 

Natko Beck, dr. med., CEO i predavač, 
Core Interface d.o.o. i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 

 

Uvodno izlaganje: 
Dr. sc. Zrinka Banić Tomišić, voditeljica Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo 
(INCENTIV) Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 
 

Iz organizacijskih razloga zainteresirane molimo da najave svoj dolazak e-poštom na 
kabinetravnatelja@dziv.hr. 
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