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I. Опис 
 Проналазак мора бити описан потпуно и јасно, тако 

да га стручњак из дате области може извести. 
 

 Делови описа: 
 

1. Назив проналаска  

2. Област технике 

3. Технички проблем 

4. Стање технике 

5. Излагање суштине проналаска 

6. Кратак опис слика нацрта 

7. Детаљан опис проналаска са примерима 
извођења 

8. Индустријска примена  

1. Назив проналаска 

Назив проналаска мора јасно и сажето да изрази техничку 
суштину проналаска. 
 
Забрањено: 
 

• Комерцијални називи или жигови 
• Имена  
• Шифре 
• Скраћенице 

 
Пример: 
 
 
 
 

EP2722914 
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2. Област технике 

Дефинише се област технике којој припада проналазак. 
 
Пример: 

 

3. Технички проблем 
 

Дефинише се технички проблем за чије се техничко 
решење тражи заштита патентом. 
 

Пример: 
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4. Стање технике 

• Наводи се преглед и анализа познатих решења 

истог техничког проблема који су познати 

подносиоцу пријаве уз навођење референце 

патентног / непатентног документа; 

 

• Наводе се недостаци ранијих решења и наглашава 

се предност проналаска у односу на познато стање 

технике. 
 

 

4а. Стање технике - пример 

 

Пример: 
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5. Суштина проналаска 
 

•  Описује се решење техничког проблема; 

 

•  Решење мора бити потпуно одређено и дефинисано тако да 

га стручњак из дате области може извести уз навођење 

новости проналаска у односу на познато стање технике. 

6. Кратак опис слика проналаска 
 

 Потребно је укратко описати све слике нацрта и 
дефинисати на шта се односе. 

  
Пример: 
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7. Детаљан опис проналаска 

• Потребно је навести све битне карактеристике које 

дефинишу проналазак са довољно детаља како би се 

проналазак могао успешно извести; 

 

• Искључити произвољности и претпоставке; 

  

• Објаснити повољне ефекте проналаска; 

 

• Примери су обавезан део детаљног описа: 

 

– Представљају илустрацију начина реализације  

    и потврду ефеката проналаска; 

– Најчешће је потребно навести више примера нарочито 

ако патентни захтеви обухватају ширу област. 

7а. Детаљан опис проналаска 

 

•  Ако се проналазак односи на производ: 
 

– у облику конструкције, а приказује се на нацрту, 
после детаљног објашњења конструкционог решења 
са позивом на ознаке елемената проналаска са 
нацрта, као доказ изводљивости описује се и начин 
функционисања битних елемената и конструкције у 
целини; 
 

– у облику супстанце, композиције или биолошког 
материјала, у опису се морају навести њихова 
физичко-хемијска или биолошка својства односно све 
битне карактеристике проналаска које се доказују 
примерима извођења. 
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7б. Детаљан опис проналаска 

•  Ако се проналазак односи на поступак: 

 

– Морају се навести све његове битне фазе и  
карактеристике, тако да се изводљивост 
поступка може сагледати у целини; 

 

– Могу се користити опсези притиска, температуре, 
концентрације итд. али у реалним оквирима; 

 

– Доказује се примерима извођења. 

 

7в. Примери као део детаљног описа: 
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8. Индустријска примена 

 

 Потребно је укратко описати начин индустријске или 
друге примене, aкo није очигледан из описа 
проналаска или природе проналаска. 

 

Пример: 

 

  

II. Патентни захтеви 

 

• Патентни захтеви одређују предмет и обим заштите 

док опис и цртежи служе за тумачење и боље 

разумевање захтева; 

 

• Морају бити јасни, сажети и у потпуности подржани 

описом; 

 

• Патентни захтеви дефинишу проналазак искључиво 

техничким карактеристикама; 

 

• Захтеви могу бити независни и зависни. 
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Независни патентни захтеви 

Патентни захтев се дефинише у једној реченици и 
састоји се од: 

 

1. Уводног дела где се наводе техничке 
карактеристике проналаска које припадају 
претходном стању технике; 

 

2. Карактеристичног дела, коме претходи израз 
“назначен тиме”, где се наводе нове техничке 
карактеристике за које се тражи заштита и које 
представљају допринос стању технике. 

  

Зависни патентни захтеви 

  
• Зависни патентни захтев обухвата све 

карактеристике неког другог зависног или 

независног захтева на који се позива; 

 

• У уводном делу садржи упућивање на захтев од 

кога зависи након чега се дефинишу специфичне 

карактеристике проналаска. 
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• Производ – хемијско једињење, смеша, 
композиција, уређај … 

 

• Поступак 

 

• Употреба  

 
Зависни захтев мора да буде исте категорије као и 

независни захтев! 

Категорије патентних захтева 

Пример патентних захтева 
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Пример патентних захтева 

III. Aпстракт 

• Апстракт представља кратак садржај суштине 

проналаска који је приказан у опису, патентним 

захтевима и нацрту; 

• Садржи највише 150 речи. 
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IV. Нацрт 

• Нацрт је скуп свих слика (графикони, 

дијаграми ...); 

• Слике не садрже текст, само редни 

број слике, објашњење слике се 

наводи у делу описа проналаска са 

поднасловом „кратак опис слика 

нацрта“.  

 

Мали патент 

 

 

 

• Предмет проналаска који се штити малим патентом може 

бити само решење које се односи на конструкцију неког 

производа или распоред његових саставних делова; 

• Пријава малог патента може да садржи један независан 

патентни захтев и највише четири зависна захтева; 

• Пријавом малог патента не може се добити заштита за 

јединство проналаска (производ + поступак + примена); 

• Пријава малог патента се може претворити у пријаву 

патента, и обрнуто, до доношења решења о признању или 

закључка о одбацивању малог патента; 

• Претворена пријава задржава датум подношења пријаве 

малог патента.  
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Хвала на пажњи! 

 

Ивана Крџић, патентни испитивач 
ikrdzic@zis.gov.rs 

 

27. октобар 2016. 

Састављање патентне пријаве 

- 2. пример - 

ЕР1448552 
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Тим научника је дошао до открића: 

 

• Пронађено је једињење које je инхибитор производње 

хуманог протеина CD23, корисно у лечењу алергија и 

аутоимуних болести: 

 

 

 

 

• Развијен је поступак синтезе једињења 

• Урађена су лабораторијска испитивања инхибиторске 

активности 

 

Потребно је саставити патентну пријаву! 

 

1. Назив проналаска 

2. Област технике 
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3. Технички проблем 

4. Стање технике 



01/11/2016 

16 

5. Суштина проналаска 
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6а. Детаљан опис проналаска 

* У тексту овог дела описа пријаве, реакциона Шема 1 је 

додатно објашњена уз навођење свих неопходних детаља 

поступка. 

 

Скидање заштите 

* У тексту овог дела описа пријаве, реакциона Шема 2 је 

додатно објашњена уз навођење свих неопходних детаља 

поступка. 

 

Оксидовање 
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Формиловање 

6б. Детаљан опис проналаска 

* Даље се детаљно наводе фармацеутски облици (таблете, емулзије, 

сирупи, инјекције, аеросоли, раствори итд.) за композиције у чврстом, 

течном стању, за оралну, парентералну примену, за примену код 

обољења респираторног тракта и друго, затим њихов начин 

припреме, садржај активне супстанце и помоћних супстанци итд. 
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8а. Примери поступака добијања у оквиру детаљног 

описа проналаска 

… 

* Процедуре по којима су изведени биолошки тестови су 

детаљно објашњене у пријави. Овде се наводе само резултати. 

8б. Примери биолошких тестова у оквиру детаљног 

описа проналаска 
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9а. Патентни захтеви – производ и 

употреба 

Када се патентни захтев 

односи на  једињење које 

је само по себи ново, није 

неопходно  користити 

дводелну форму захтева. 

9б. Патентни захтеви – поступак 
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9в. Патентни захтеви – производ 

интермедијери 

Овако дефинисани патентни 

захтеви испуњавају услов 

јединства проналаска! 

Хвала на пажњи! 

 

Ивана Крџић, патентни испитивач 
ikrdzic@zis.gov.rs 

 

27 октобар 2016 
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