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МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС КАО ПРОНАЛАЗАЧ 

 

др Снежана Шарбох
1
 

 

Апстракт: Рођен пре 150 година у Београду, Михаило Петровић Алас (1868-1943) је 

несумњиво највећи допринос дао у области математике. Докторирао је на Сорбони, а био је 

аутор преко 250 научних радова. 1897. године је постао члан Српске краљевске академије. 

Био је и пасионирани светски путник, књижевник, такође се бавио се музиком, али и 

рибарством, због чега је добио надимак „Мика Алас“. Као официр је учествовао у оба 

Балканска рата и Првом светском рату, а војска је користила шифре које је он развио. 

Поред свега овога, Михаило Петровић је био и плодоносан проналазач, који је заштитио 

патентима неке од својих проналазака. Међутим, постоје и Петровићеви проналасци које 

није покушао да патентира, али који нису мање значајни од оних које је патентирао. 

 

Кључне ријечи: Михајло Петровић Алас, проналасци, патенти, хидроинтегратор 

 

MIHAILO PETROVIĆ ALAS AS AN INVENTOR 
 

Abstract: Without any doubt Mihailo Petrović Alas (1868-1943), who was born 150 years 

ago in Belgrade, gave his main contribution to the field of mathematics. He received the doctorate 

at Sorbonne and was author of over 250 scientific papers. In 1897 he became a member of the 

Serbian royal academy. He also had been a passionate globetrotter and a writer, but he was also 

engaged in music and fishing, therefore earning his nickname „Mika Alas“. As an officer he took 

part both in the Balcan Wars and the WWI, and the army was using the codes he had developed. 

Besides all of this, Mihailo Petrović was a fruitful inventor who patented some of his inventions. 

However, there are certain Petrović’s inventions that he had not patented at all, but which were not 

less significant than the patented ones. 

 

Key words: Mihajlo Petrović Alas, inventions, patents, hydrointegrator 

 

Увод 

 

Рођен пре тачно 150 година у Београду, Михаило Петровић Алас (1868-1943) је 

несумњиво свој највећи допринос дао у области математике. Докторирао је на Сорбони и 

аутор је преко 250 научних радова. Као професор Београдског универзитета био је ментор 

бројних дисертација. 1897. године је постао члан Српске краљевске академије. Био је и 

пасионирани светски путник, књижевник, бавио се музиком, али и рибарством, због чега је 

добио надимак „Мика Алас“. Као официр је учествовао у оба Балканска рата и Првом 

светском рату, а војска је користила шифре које је он развио. 

 
1. Раније познати патенти Михаила Петровића  

 

Михаило Петровић је био и плодоносан проналазач, који је своје проналаске штитио 

патентима. Први од њих за предмет има даљинар, који је за потребе Војно-техничког завода 

у Крагујевцу конструисао заједно са ђенералом Милорадом Терзићем. Пријава патента је 

поднета у Француској 11. фебруара 1910, а патент је издат 17. августа исте године под бројем 

413.730. У литератури постоје подаци да је овај проналазак откупљен и реализован у Србији 

и Русији. 
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Слика 1 - Петровићеви даљинар (FR 413.730 A) и преносник (FR 463.082 A)  

 

 Други проналазак који је Михаило Петровић заштитио у Француској се односи на 

конструкцију зупчаника преносника, који према мишљењу др Драгана Трифуновића 

представља претечу аутоматских аутомобилских мењача и омогућава да пренос броја обртаја 

буде константан. Одговарајућа пријава је поднета 29. септембра 1913, док је патент издат 13. 

фебруара 1914. године под бројем 463.082. 

Као следећи проналазак, у његовој библиографији се наводи вечити календар, који је 

иначе био реализован у више хиљада примерака. Петровић је пријаву за њега поднео у 

Француској 27. јануара 1916. године, а патент му је издат 21. септембра 1916. под бројем 

480.788. 

Четврти проналазак који је Петровић заштитио патентом у Француској је направа за 

обезбеђивање пловности бродова после оштећења произрокованих сударом, мином, 

торпедом или насукавањем, коју сачињава већи број тела у виду балона са одговарајућим 

изворима гаса под притиском за њихово надувавање којима се може управљати ручно 

даљински или аутоматски помоћу одговарајућег електромагнетног уређаја, а чије дејство 

доводи до надувавања напред наведених тела, чиме се спречава или успорава потонуће 

брода. Пријаву за овај проналазак Петровић је поднео француском заводу за патенте 24. 

новембра 1917. године, а патент под бројем 515.072 му је издат тек 24. марта 1921. године. 

  

Слика 2 - вечити календар и направа за обезбеђивање пловности бродова после оштећења 
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Последњи Петровићев проналазак наведен у његовој библиографији представља 

мотор са клипом наизменичног дејства чије главно вратило је изведено са завојницом за 

пренос кретања клипа и који има запорни преносни механизам, за који је пријаву поднео 15. 

фебруара 1918. године и патент под бројем 495.040 је добио наредне године, и то 26. 

септембра 1919. године. 

 

 
Слика 3 - мотор са клипом наизменичног дејства 

 

2. Накнадно откривени патенти Михаила Петровића  

 

Резултати спроведеног претраживања базe података Европског завода за патенте 

(ESPACENET) и базe података Немачког завода за патенте и жигове (DEPATISNET) су били 

подударни и показали су да је Михаило Петровић имао укупно десет патената. Поред напред 

наведених пет француских патената, пронађена су још четири француска и један британски 

патент, о којима ће бити речи у наставку. 

Први од њих је француски патент под бројем 447.861 за који је пријаву поднео 31. 

августа 1912. године, док му је патент одобрен дана 17. јануара 1913. године, чији предмет 

представља вишестепени зупчасти преносник са завојним коничним зупцима, који је по 

својој конструкцији сличан преноснику из француског патента 463.082 о коме је већ било 

речи. Овај патент Петровић је заштитио заједно са Светоликом Поповићем, званим Суљо, 

машинско-бродарским инжењером из Српског бродарског друштва.  

 
 

Слика 3 - вишестепени зупчасти преносник и преносник примењен као аутомобилски мењач 

 



 4 

 И следећи Петровићев француски патент, под бројем 476.320 има за предмет сличан 

преносник, који је овде примењен као аутомобилски мењач. Одговарајућу пријаву је поднео 

17. октобра 1914. године, а патент му је издат 27. јула наредне године.  

За разлику од претходна два проналаска, чија намена је била превасходно 

мирнодопска, следећи од њих, уређај за брзо одређивање елемената ватре за гађање 

авиона, био је намењен за војну примену. За овај проналазак Петровић је 21. августа 1919. 

године добио француски патент под бројем 493.774, на основу пријаве поднете 7. децембра 

1917. године.  

 

 
Слика 4 - уређај за брзо одређивање елемената ватре за гађање авиона и уређај за брзо 

избацивање, односно лансирање пројектила 

 

И следећи Петровићев проналазак, уређај за брзо избацивање, односно лансирање 
пројектила, било на копну, води или у ваздуху, заштићен француским патентом 503.321, 

био је намењен за војну примену. Иако је пријаву поднео током последње године трајања 

Првог светског рата, прецизније 22. фебруара 1918. године, патент је добио тек две године 

касније, 8. јуна 1920. године, односно више од годину дана после завршетка рата. 

До скора се сматрало да је једини Петровићев патент који не потиче из Француске 

његов британски патент број 121,279. за који је пријаву поднео 23. октобра 1918. године. 

Предмет овог патента је Петровићева направа за обезбеђивање пловности бродова после 

оштећења произрокованих сударом, мином, торпедом или насукавањем, која за предмет 

има исти проналазак као и француски патент 515.072, о коме је горе већ било речи. Разлог за 

постојање два или више патената исте садржине је у томе што је сваки патент територијално 

ограничен, односно што важи само у држави чији надлежни орган је издао тај патент, док у 

свим земљама у којима проналазак није заштићен патентом, проналазак свако може слободно 

да користи.  

Други Петровићев патент који не потиче из Француске је открио недавно преминули 

колега Слободан Стојковић, патентни инжењер из Савеза проналазача Србије. Ради се о 

немачком патенту број 297676, који му је одобрен 5. маја 1917. године, а за који је пријаву 

поднео 15. априла 1914. године. Предмет овог патента је Петровићев преносник примењен 

као аутомобилски мењач, који је такође предмет Петровићевог француског патента под 

бројем 476.320, о коме је било речи горе. Међутим, пошто је пријава за овај немачки патент 

поднета пре пријаве у Француској, то значи да наведени немачки патент представља једини 

Петровићев основни патент који не потиче из Француске.  

Мада је Краљевина Србија била један од оснивача Париске уније која се налази у основи 

савременог система међународне заштите индустријске својине 1883. године, Управа за 

заштиту индустријске својине као надлежни орган за издавање патената била је основана тек 
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15. новембра 1920. године, дакле тек у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Ово је уједно и 

разлог зашто Михаило Петровић у наведеном периоду није могао штити своје проналаске у 

нашој земљи. 

Сумирајући наведено, утврђено је да је Михаило Петровић имао најмање 11 патената, 

којима је заштитио укупно 9 својих проналазака, и то 9 француских патената и по један 

британски и немачки. Од наведених патената, Петровић имао укупно 9 основних патената и 

то 8 из Француске и један из Немачке, док по један француски и британски патент 

представљају њихове аналоге. Овај број не мора бити коначан, јер се у литератури наводе 

подаци о још неким његовим проналасцима, које је такође могао заштитити патентима. 

Подаци о свим овде наведеним патентима су дати у следећој табели, при чему су патенти 

сврстани према датуму подношења пријаве: 

 

Табела 1 - патенти Михаила Петровића 

ред. 

бр. 
број патента назив проналаска 

датум 

подношења 

пријаве 

датум 

издавања 

патента 

супријавилац/ 

аналог 

1. FR
1
 413.730 A Télémètre à sextant   11.2. 1910. 17.8. 1910. Терзић Милорад 

2. FR 447.861 A 

Changement de vitesse avec 

pignons étagés raccordés par des 

engrenages en hélice conique  

31.8. 1912. 17.1. 1913. Поповић Светолик 

3. FR 463.082 A Changement de vitesse  29.9. 1913. 13.2. 1914.  

4. DE 297676 C Geschwindigkeitswechselgetriebe 17.4. 1914. 5.5. 1917.  

5. FR 476.320 A Changement de vitesse  17.10. 1914. 27.7. 1915. 
аналог од патента 

DE 297676 C 

6. FR 480.788 A 

Cadran calendrier pour objets 

d'horlogerie, de bijouterie et 

autres  

27.1. 1916. 21.9.1916.  

7. FR 515.072 A 
Dispositif pour assurer la 

flottabilité des navires en danger  
24.11. 1917. 24.3. 1921.  

8. FR 493.774 A 

Appareil pour la détermination 

rapide des éléments de tir sur 

aéronefs  

7.12.1917. 21.8. 1919.  

9. FR 495.040 A Moteur  15.2. 1918. 26.9. 1919.  

10. FR 503.321 A 

Appareil imprimant un 

mouvement rapide aux bombes, 

mines aériennes et torpilles 

aériennes lancées par un canon 

lisse  

22.2. 1918. 8.6. 1920.  

11. GB 121,279 A 
Means for Assuring the 

Buoyance of Ships  
23.10. 1918.  

аналог од патента 

FR 515.072 A 
1
 FR, GB и DE представљају двословне ознаке Француске, Велике Британије и Немачке према 

стандардима Светске организације за интелектуалну својину (World Intellectual Property Organization, skr. 

WIPO) 

 

3. Проналасци које Михаило Петровић није патентирао  

 

Поред наведених проналазака које је заштитио патентима Михаило Петровић је 

остварио још известан број проналазака за које се за сада не може утврдити да их је 

патентирао.  

Хронолошки посматрано, први од њих представља хидраулични интегратор, односно 

хидроинтегратор, о коме је објавио белешку у Паризу 1898. године, а нешто касније и на 

српском језику са више детаља. Хидроинтегратор је био изложен у павиљону Србије на 

светској изложби у Паризу 1900. године и тамо је награђен бронзаном медаљом Светске 

изложбе. За овај проналазак Петровић је 1907. године био награђен и дипломом Друштва 

математичара у Лондону. Др Драган Трифуновић је 1980. године извршио реконструкцију 
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Петровићевог хидроинтегратора, а тај реконструисани хидроинтегратор се налази у 

Кабинету за математику Шумарског факултета у Београду. 

 
Слика 5 - Петровићев хидроинтегратор  

 

За разлику од претходног, наредни Петровићев проналазак припада области 

криптографије и односи се на направу за шифровање (Transformateur des chiffres), коју је 

описао у раду из 1917. године, али нема података да је покушао да је заштити патентом.  

Следећи Петровићев проналазак који се помиње у литератури је дубиномер намењен 

за мерење дубине тела потопљеног у воду укључујући и подморнице. Поред навода да се 

енглески адмиралитет похвално изразио о овом проналаску, као број овог патента се помиње 

96371 из 1918. године; међутим, француски патент под овим бројем се не односи на 

дубиномер, његов носилац није Михаило Петровић, нити је издат 1918. године. Могуће је да 

напред наведени број представља број поднете пријаве на основу које није био издат патент, 

било због тога што је Петровић повукао већ поднету пријаву или из неког другог разлога 

који нам није познат. 

Као наредни Петровићев проналазак се наводи модел ефикасног избегавања 

минског поља, али литературски подаци који су наведени у вези њега (Mémoire No. 120, 

1920.) нису одговарали ниједном француском патенту.  

 

Закључак 

 

Имајући у виду горе наведено, очигледно је да се Михаило Петровић Алас са великим 

успехом огледао у области проналазаштва. Заштитио је 9 својих проналазака са 11 патената у 

3 различите земље и то са 9 патената у Француској и са по једним у Немачкој и Великој 

Британији. Међутим, такође је утврђено да Михаило Петровић ипак није патентирао све 

своје проналаске укључујући можда најзначајнији међу њима - хидроинтегратор. Он је у 

себи успешно објединио научника и проналазача, иако се поред тога ангажовао у великом 

броју различитих области, као што су књижевност, музика, рибарство, будући да је био права 

ренесансна личност са бројним интересовањима.  
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