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СРПСКО ПРОНАЛАЗАШТВО ОД СВОЈИХ ПОЧЕТАКА ДО ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

 

др Снежана Шарбох, самостални саветник – патентни инжењер 

 

 

Увод 

 

Проналазаштво на просторима Србије има дугу традицију која се може пратити 

уназад све до средњег века. Међу најзначајније проналаске из тог периода спада 

српски мач, кога карактерише накрсница у облику слова S и четвртаста јабука, али 

његов творац није познат. 

 

 
Српски средњевековни мач - скјавонеска 

  

  

 Један од првих српских проналазача чије име знамо је Лазар Хиландарац 

(такође познат и као Лазар Србин) који је 1404. године пројектовао, израдио и на једној 

од кула Кремља у Москви поставио први механички часовник. Иако сам Лазар није 

изумео целу конструкцију, треба имати у виду да су малобројни мајстори часовнике 

израђивали самостално и да је сваки од њих уносио своје сопствене иновације. 

 

 
Лазар Хиландарац показује свој сат великом кнезу Василију I 

 

Због тешких историјских околности изазваних турским освајањима, период 

између XIV и средине XIX века није био нимало повољан за српске проналазаче и 
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проналазаштво. Ипак у овом периоду вреди поменути име Руђера Бошковића, који је, 

између осталог, конструисао више различитих мерних инструмената. 

 

Српско проналазаштво у периоду од друге половине XIX века до оснивања 

Управе за заштиту индустријске својине  

  

Друга индустријска револуција, која је започела у другој половини XIX века, 

била је заснована на открићу и искоришћавању нафте, гаса и електричне енергије, али 

и стварању великог броја проналазака. Она је условила потребу прво за стварањем 

националних система заштите проналазака, а затим и међународног, који је 

успостављен 1883. године усвајањем Париске конвенције о заштити индустријске 

својине, као прве међународне конвенције у области индустријске својине. Једна од 11 

земаља - оснивача ове конвенције била и Краљевина Србија, иако је стекла своју 

независност само пет година пре тога, 1878. године.  

У овом периоду у Кнежевини, а затим Краљевини Србији се појављују први 

значајни проналазачи. Многи од њих су се школовали у иностранству, где су дошли у 

контакт са патентима и схватили су значај заштите проналазака. Као најзначајнији 

проналазачи у Србији у периоду до Првог светског рата, хронолошки посматрано, 

истичу се Љубомир Клерић, Коста Миловановић Кока, Михаило Петровић Алас и 

Ђорђе Станојевић. Будући да Краљевина Србија у том периоду још увек није имала 

надлежни орган који би издавао патенте, они су патентирали своје проналаске у 

иностранству, пре свега у Аустрији, Немачкој, Француској, Великој Британији и 

Сједињеним Државама. 

 

    

Љубомир Клерић, Коста Миловановић Кока, Михаило Петровић Алас и Ђорђе 

Станојевић 

 

Ипак, далеко значајније проналаске у том периоду су створили српски 

проналазачи који су живели и радили у другим земљама. Несумњиво, најзначајнији од 

њих је Никола Тесла, али изузетни проналачи су били и Михајло Идворски Пупин 

(Сједињене Државе), Огњеслав Степановић Костовић (Русија), Васа Теодоровић, 

проналазач и патентни заступник (Аустрија), Андрија Радовановић, главни инжењер 

фабрике "Шкода" и ујак Милутина Миланковића (Аустрија), као и сам Милутин 

Миланковић, који је у то време живео и радио у Бечу. Сви они су штитили своје 

проналаска патентима, при чему су Тесла и Пупин имали патенте у земљама на свих 

пет континената.  

Поред њих, проналазачки дар испољила је и Милева Марић Ајнштајн, која је 

заједно са својим супругом Албертом и њиховим пријатељима, браћом Хабихт, између 

1907-1908. године конструисала инструмент за мерење малих електричних напона. 
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Никола Тесла, Михајло Идворски Пупин, Огњеслав Степановић Костовић и 

Милутин Миланковић  

 

Српско проналазаштво у Краљевини Југославији – од оснивања Управе за 

заштиту индустријске својине до почетка Другог светског рада 

 

После Првог светског рата, 1920. године у Краљевини Срба, Хрвата и 

Словенаца основана је Управа за заштиту индустријске својине, чији следбеник је 

данас Завод за интелектуалну својину. 

У то време Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевина 

Југославија, била је претежно пољопривредна земља (70% становништва је било 

укључено у пољопривредну делатност), чија индустрија је још увек била недовољно 

развијена, а инфраструктура великим делом оштећена или уништена у рату. Ово је 

довело до тога да је страним подносиоцима био одобрен знатно већи број патената 

него домаћим, што се види са доњег дијаграма, на коме шрафирана поља представљају 

патенте чији носиоци су били странци, црна оне чији су носиоци били из Србије, а бела 

оне чији носиоци су били из преосталог дела Краљевине Југославијe.  
 

 
Број одобрених патената у Југославији између 1921. и 1995. године

1
 

                                                 
1
 Дијаграм и део коришћених података потичу из рада "Patent-related activities in Serbia from 1921 to 

1995" др Ђуре Кутлаче, Scientometrics, 1998; остатак је преузет из различитих радова С. Шарбох 

Број патената 

Година 
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 Наведени подаци указују на неколико интересантних чињеница.  

Као прво, број патената чији носиоци су били из Србије чинио је отприлике 

трећину свих патената одобрених домаћим подносиоцима.  

Са друге стране, у овом периоду страни подносиоци су добили преко 14.000 

патената, што је приближно 5 пута више од броја патената одобрених домаћим 

подносиоцима.  

Међутим, у појединим областима технике тај однос је био још неповољнији. На 

пример, у области електротехнике (секција H Међународне класификације патената) 

тај однос је износио 21:1, што значи да је на сваки патент издат домаћем подносиоцу 

долазио 21 патент издат страном подносиоцу; нешто повољнија ситуација је била у 

области машинства (секција F) са односом 5,6:1, док су у области текућих животних 

потреба (секција A) домаћи носиоци успели да се највише приближе иностраним 

носиоцима достижући однос од 2,4:1. Уједно треба истаћи да две трећине домаћих 

заштићених проналазака припада секцијама F, A и B, односно машинству, текућим 

животним потребама и обради, преради, саобраћају и транспорту. 

Од области индустрије које су значајније почеле да се развијају у овом периоду 

у Краљевини Југославији треба истаћи прецизну механику, моторе, војну индустрију, 

саобраћај и транспорт, као и штампарство. Довољно је поменути да су у овом периоду 

основане фабрика авиона Икарус А.Д. у Земуну, Фабрика авиона Утва, Телеоптик, 

Нестор (касније Индустрија прецизне механике), Индустрија аеропланских мотора 

(касније Индустрија мотора Раковица) и друга предузећа. 

Поред патентибилних проналазака, у овом периоду у Краљевини Југославији је 

вршен развој нових биљних сорти, а нарочито хибрида кукуруза. 

Иако су већину патената издатих домаћим лицима добила физичка лица, међу 

домаћим носиоцима патената се појављују и домаћа предузећа, попут већ горе 

поменутог Нестора.  

Од проналазача у периоду између Првог и Другог светског рада у Краљевини 

Југославији посебно се издваја Добривоје Божић, творац прве савремене железничке 

кочнице са три радна притиска. Божић је први у свету предложио кочење путничких 

возова у функцији брзине кретања на принципу центрифугалног регулатора. 

 

 
Добривоје Божић 

 

Поред њега посебно се истиче професор др Ђорђе Нешић, директор 

Универзитетске очне клинике, која је касније понела његово име, који је конструисао 

џиновски магнет за вађење феромагнетних тела из очију пацијената, као и друге 

офталмолошке инструменте, али их није заштитио патентом. 

За разлику од њега Милутин Миланковић, који је прво постао српски, па 

југословенски држављанин, 1934. године је заштитио патентом YU 10929 B (своје 
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противаеропланско топовско зрно; међутим, оно никада није ушло у производњу 

(видети доле).  

  
Југословенски патент Милутина Миланковића YU 10929 B 

 

Интересантно је да је међу носиоцима патената у овом периоду био и известан 

број жена, чији проналасци су углавном припадали области текућих животних потреба. 

Од српских проналазача који су стварали у иностранству у то време треба 

посебно издвојити Николу Трбојевића, сестрића Николе Тесле, који се осим у 

проналазаштву, попут свог славног ујака, истакао и као математичар и еминентни 

стручњак у области аутомобилске индустрије у Сједињеним Државама. 

 

 
Никола Трбојевић 

 

Што се тиче наших великана који су живели и стварали у иностранству 

(Никола Тесла, Михајло Идворски Пупин, Огњеслав Степановић Костовић, 

Андрија Радовановић и Никола Трбојевић), са изузетком Милутина Миланковића, 

ниједан од њих није штитио своје проналаске у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 

односно Краљевини Југославији. 

Ипак, постоји више разлога за то. Наиме, неки од њих су преминули још пре 

оснивања Завода (Костовић, Радовановић), док су други већ били у позном животном 

добу, у коме су прешли зенит свог стваралачког рада (Тесла, Пупин) или једноставно 

нису имали пословног интереса за то (Трбојевић). 

   


