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OTTO BOCK SAVA 

Носилац конзорцијума: Otto Bock Sava, Крагујевац 
Главни партнер: Факултет инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу 
Партнер: Sim-Cert, Крушевац  
Име пројекта: Ultimate Cca – Oap Manufacturing System 
Сектор: Машине и машинско инжењерство

Буџет пројекта: 

414.408 ЕУР
Учешће Фонда:  

289.671 ЕУР

Резултат пројекта је успешан развој нове технологије у форми интегрисаног 
система за производњу ортопедских помагала, који се заснива на форми-
рању дигиталног ланца компатибилних уређаја и на употреби CAD/CAM/CNC 
технологија уз примену инверзног инжињерства. Овакав производни концепт 
је флексибилан, прилагођен мањим тржиштима, скраћује време испоруке 
ортопедских помагала клијентима и знатно је јефтинији од класичног модела 
централизоване производње ортопедских помагала. Такође, нови произ-
водни  концепт превазилази проблеме интероперабилности и компатибил-
ности софтвера кроз потпуну интеграцију процеса.
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Као резултат имплементације ове технологије, освојени су нови технолошки 
процеси за производњу ортопедских уложака, као и за мидере за скифозе и 
кифозе код деце узраста до 16 година, за позитиве код ампут ације доњих 
екстремитета и за израду протеза. Поред тога, омогућено је и значај но 
унапређење услуга за клијенте, које се односи на скраћење времена и 
смањен број долазака клијената током процеса израде и финализације 
ортопедских помагала, као и могућност израде појединих ортопедских пома-
гала „,на даљину“. Нови производи су апсолутно медицински исправни, а 
технолошки процеси се спроводе у складу са одговарајућим националним 
прописима и међународним стандардима.  

План за даљи развој иновације је комерцијализација производа, као и 
унапређење и надоградња интегрисаног модела кроз набавку нових уређаја 
и улагања у CAD Cam технологију која ће се примењивати у процесу израде 
индивидуалних протетичких и ортотичких медицинских средстава.

Циљна тржишта су Србија и државе у окружењу (БиХ, Македонија, Црна Гора, 
Бугарска и Румунија), а на глобалном нивоу земље у развоју. Реализација 
пројекта имала је веома позитиван утицај на повећање прихода компаније 
на годишњем нивоу. Током 2018. године, са применом нове технологије, 
остварено је повећање прихода од 288% у односу на 2017. годину током које 
је коришћен стандардни технолошки процес за израду ортопедских пома-
гала. За 2019. годину потписани су уговори у вредности од 3 милиона евра 
чија је реализација већ почела.


