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10. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 
MTE 2011, Kuala Lumpur, MALEZIJA 

 
 

 
HRVATSKI INOVATORI U ELITNOJ SVJETSKOJ ORGANIZACIJI 
 
 
U Kuala Lumpuru je upravo završila najveća malezijska izložba inovacija, 10. jubilarni MTE – 
Malaysia Technology EXPO uz novi sjajan uspjeh hrvatskih inovatora. 
Uz brojna odličja i obećavajuće poslovne kontakte, iznimne vrijednosti ovogodišnjeg hrvatskog 
sudjelovanja na MTE su široka međunarodna promičba hrvatske nacionalne izložbe inovacija 
INOVA-BUDI UZOR 2011 i utemeljenje Svjetske organizacije inovatora i nositelja prava 
industrijskog vlasništva, WIIIPO. Utemeljitelji ove organizacije su uz Hrvatsku, SAD, Japan, 
Malezija, Taiwan, Južna Korea i Iran. Cilj ovog novog udruženja je blisko međusobno 
povezivanje inovatora iz različiih dijelova svijeta, međusobno sudjelovanje na izložbama 
inovacija članica i suradnja u oblasti komercijalizacije inovacija i zaštite industrijskog vlasništva. 
Sudjelovanje Hrvatskog saveza inovatora u ovom elitnom društvu trebao bi rezultirati brojnim 
sudjelovanjima inovatora država utemeljitelja na predstojećoj INOVI. Velika promičba INOVE 
koju je na izložbi organiziralo hrvatsko izaslanstvo nagovješćuje dolazak u Zagreb u studenom 
svih azijskih inovatorskih velesila. 
Devet hrvatskih izložaka nagrađeno je s ukupno 14 odličja. MTE je okupio 500 inovacija iz 
Malezije i 10 država iz cijelog svijeta, a ukupno je dodjeljeno oko 400 nagrada. Najuspješniji 
hrvatski izlagač je Marko Kravar koji je za Nosač bokobrana „CROFENDER“ nagrađen Velikom 
nagradom i zlatnom medaljom, a za Univerzalnu brodsku štipaljku „PEG“ srebrnom medaljom. 
Vilko Žiljak, Klaudio Pap, Ivana Žiljak Stanimirović i Jana Žiljak Vujić su nakon prošlogodišnjeg 
zlata za INFRARED DESIGN i ove godine osvojili zlatnu medalju za ZRGB digitalni sustav. 
Marina Črnac za Vlažne maramice za čišćenje mobitela dobila je srebrnu medalju. Četiri 
brončanih odličja osvojili su Ivana Drčec za WRXPOT-medicinska istraživanja edition, Zdravko 
Ivančić za kompenzator termičkih diletacija cjevovoda, Slobodan Rajić za Uređaj za uklanjanje 
dlaka RS1, Stipan Orčić za Uređaj za ultrazvučno tretiranje zemljišta. 
Mladi zagrebački inovatori iz Udruge inovatora Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Adam 
Gračanin, Slavko Hlupić, Dominik Žinić, Gianluca Zaimović i Damir Matijak su za Sklopivi 
reklamni stolac za ugostiteljstvo nagrađeni brončanom medaljom međunarodnog ocjenjivačkog 
suda i Posebnom nagradom Korejske akademije inovatora. Posebne nagrade Poljskog 
udruženja inovatora i racionalizatora i Iranskog elitnog udruženja inovatora osvojili su Ivana 
Drčec i Zdravko Ivančić. 
Hrvatski savez inovatora je nagrađen i Posebnim priznanjem organizatora za iznimno uspješan 
ukupni nastup. 
Svi hrvatski izlošci su privukli veliku pozornost brojnih posjetitelja, što se osobito odnosi na 
izloške Vilka Žiljka, Ivane Drčec, Zdravka Ivančića, Marine Črnac i Marka Kravara. 
MTE je uz brojne malezijske inovatore i znanstvenike predstavio i niz inozemnih izaslanstva 
/Taiwan, Koreja, Poljska, Singapur, Iran, Saudijska Arabija, Kuvajt, Japan.../ pa je hrvatski 
uspjeh u ovako jakoj konkurenciji osobito značajan. Na 10.000 m2 malezijski i inozemni izlagači 
predstavili su ukupno 500 inovacija, znanstvenih otkrića  i novih proizvoda. Slogan Izložbe je bio 
“Usmjeravanje inovacije prema komercijalizaciji, pa su organizatori sjajnom promičbom osigurali 
brojnu posjetu (preko 20.000 poslovnih posjetitelja). 
Veleposlanik RH u Kraljevini Maleziji, gospodin Željko Bošnjak je sudjelovao u svim 
aktivnostima hrvatskog izaslanstva na Izložbi, pružajuči time osobito djelotvornu potporu 



  

hrvatskim promičbenim nastojanjima. Svi članovi hrvatskog izaslanstva su na poziv 
Veleposlanika nakon završetka MTE posjetili Hrvatsko veleposlanstvo. 
Hrvatski nastup na MTE organizirali su Hrvatski savez inovatora i Savez inovatora Zagreba uz 
potporu Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, a pročelnik Gradskog 
ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, mr.sc. Ladislav Prežigalo je osobno vodio 
izaslanstvo naših inovatora. 
Hrvatsko izaslanstvo se vraća u srijedu 23. veljače u zagrebačku zračnu luku letom iz 
Frankfurta u 10.50 h. 
 
 
 

Hrvatski savez inovatora 
Predsjednica 

Ljiljana Pedišić, dipl.ing. 
 
 


