
Нанотехнологија и 
патенти 



Нанотехнологија је област која се веома брзо развија и 
предодређена је да буде једна од кључних технологија XXI 
века.

Број европских патентних пријава за проналаске из области 
нанотехнологије се утростручио од средине деведесетих година 
XX века. 

Интердисциплинарни карактер нанотехнологије представља 
изазов за патентне заводе, правне заступнике, проналазаче и 
подносиоце патентних пријава.

Ова брошура објашњава шта треба најпре урадити ако желите 
да претражите проналаске из области нанотехнологије у базама 
патената и на шта треба да обратите пажњу ако желите да 
пријавите сопствени проналазак из области нанотехнологије  у 
Европском заводу за патенте.

У сврху сагледавања утицаја нанотехнологије на развој нових 
производа, Европски завод за патенте употребљава следећу 
дефиницију ради препознавања патената из ове области: 

Термин нанотехнологија обухвата ентитете са контролисаном 
геометријском величином барем једне функционалне 
компоненте која је мања од 100 нанометара (nm) у једној или 
више димензија, који могу имати oдређено физичко, хемијско 
или биолошко деловање, суштински захваљујући својој 
величини.



Шта је патент?

Патентни документи се састоје од:
- прве стране која садржи основне информације као што су назив 
проналаска и име проналазача;
- детаљног описа проналаска који указује на конструкцију, начин 
коришћења и користи које проналазак доноси у поређењу са 
оним решењима која већ постоје;
- патентних захтева који садрже јасну и прецизну дефиницију о 
предмету правне заштите патентом;
- апстрактa.

Патентна документација описује техничка решења прецизније 
и детаљније од било које  друге врсте литературе, тако да, ако 
сте суочени са техничким проблемом, нема бољег начина од 
претраживања патентне документације да откријете која решења 
већ постоје.

Патент је правна титула која штити технички проналазак и 
временски је ограниченог трајања. Она даје право власнику да 
спречи друге да искоришћавају проналазак у земљама у којима 
је  патент одобрен.

Када се подноси захтев за признање патента, подносиоци морају 
да открију детаље о томе како њихов проналазак функционише. 
Сви патенти се објављују, тако да свако може да има корист од 
информација које они садрже.
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Претраживање 
нанотехнолошких патената 
ради информација 

Претраживање докумената о нанотехнолошким патентима може 
Вам помоћи да:
- увидите шта је већ познато и да даље унапређујете ваша решења 
на томе;
- пратите ко шта ради у тој области;
- избегнете повреду патентних права других;
- унапредите квалитет ваших патентних захтева.

Да би се олакшало претраживање, сваки патентни документ је 
класификован. Укупан број патентних докумената је тако велики 
да је неопходно коришћење система класификације. Заводи 
за патенте широм света користе Међународну класификацију 
патената (МКП). То је систем симбола које описују проналазак. 
Постоји отприлике 70.000 различитих симбола МКП за различите 
техничке области.

Европска класификација (ЕCLА) је продужетак МКП-а и користи 
га ЕПО. И МКП и ЕCLА су подељени у осам секција, А-H, који 
су даље подељени у класе, поткласе, групе и подгрупе. Постоји 
отприлике 135.000 класификационих симбола у ЕCLА.

А Текуће животне потребе

B Обрада и прерада; саобраћај и транспорт

C Хемија; металургија

D Текстили; папир

E Грађевинарство; рударство

F Машинство; осветљење; грејање; наоружање; минирање

G Физика

   H Електротехника

Осам секција МКП и ЕКС 
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Претраживање 
нанотехнолошких патената 
ради информација 

B82Y НАНОТЕХНОЛОГИЈА

B82Y5/00 Нано-биотехнологија или нано-медицина, нпр. протеинско инжењерство или 
уношење лекова

B82Y10/00 Нано-технологија у сврхе информационе обраде, чувања или преноса 
података, нпр. квантно рачунарство или логика појединачног електрона

B82Y15/00 Нано-технологија у сврхе интеракције, опажања или покретања, нпр. 
квантне тачке као маркери у тестовима протеина или молекуларни мотори

B82Y20/00 Нано-оптика, нпр. квантна оптика или фотонски кристали

B82Y25/00  Нано-магнетизам, нпр. магнетна импеданца, анизотропична магнетоотпорност, 
гигантска магнетоотпорност или тунелска магнетоотпорност

B82Y30/00 Нано-технологија за материјале или особине површина, нпр. нанокомпозити

B82Y35/00 Методи или инструменти за мерење или анализу нано-структура

B82Y40/00 Добијање или третман нано-структурама

B82Y99/00 Теме које нису обухваћене осталим групама ове поткласе

Ознака Назив

Класификација 
нанотехнолошких патената

Од почетка 2011. године, за претраживање патентне 
документације доступно је коришћење “B82Y” поткласе, како 
би се пронашли патентни документи из области нанотехнологије. 
B82Y је поткласа МКП и ЕCLА. Може се користити за 
претраживање у бази Еspacenеt.

Пре увођења B82Y, ЕПО је употребљавао своје “Y01N” ознаке у 
оквиру ЕCLА за идентификовање нанотехнолошких докумената. 
170.000 докумената који су објављени пре јануара 2011. године 
и означени симболом Y01N, сада су означени одговарајућим 
симболима у оквиру поткласе B82Y.

Нова шема МКП/ЕCLА за поткласу “B82Y” готово у потпуности 
одговара претходним Y01N ознакама.

B82Y нанотехнолошка поткласа подељена је у девет главних 
група, од којих се осам односи на специфичне области 
нанотехнологије. Коришћењем ових класификационих симбола 
на нивоу групе, ограничава се број докумената које добијате у 
листи резултата када тражите конкретно техничко решење. 
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Претраживање 
нанотехнолошких патената у 
Еspacenet-у

Можете употребљавати ознаке поткласе B82Y да бисте 

претражили патентну документацију у бази података Еspacenet 

на www.еpо.оrg/еspacenet.

Еspacenet је слободно доступна онлајн база патентне 

документације којој приступ обезбеђује ЕПО. Садржи више од 

70 милиона патентних докумената из читавог света.

Можете пронаћи патентне документе из области нанотехнологије 

тако што ћете унети класификациони симбол B82Y у ЕCLА или 

МКП поље претраге користећи напредну претрагу - Advanced 

search.

Као резултат ћете добити више од 100.000 докумената.

Можете даље сузити претраживање на мањи број докумената 

тако што ћете комбиновати поткласу B82Y у ЕCLА или МКП 

пољима са другим терминима за претрагу, као што је кључна реч 

у наслову или апстракту.

На наредној страни, показаћемо Вам како можете ово урадити.
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Претраживање нанотехнолошких 
патената уз помоћ 
класификације и кључних речи 
Претпоставимо да желите да сазнате какви проналасци постоје у 

вези са ДНК компјутерима.

Aко унесете само B82Y у ЕCLА поље претраге и ништа више, 

или ако унесете само „DNА computer“ у поље за претрагу по 

кључним речима, такође ћете добити доста резултата, од којих 

многи нису чак ни релевантни, јер се односе на рачунање ДНК 

секвенци из података о секвенцирању. 

Можете издвојити ове “нежељене” документе тако што ћете 

унети класу B82Y у ЕCLА поље претраге и „DNA computer“ у 

поље претраге по наслову или абстракту. Оваква нова претрага 

даје 18 резултата (у време објављивања ове брошуре).
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Претраживање нанотехнолошких 
патената уз помоћ 
класификације и кључних речи

Ако погледате осам класификационих ознака нанотехнолошких 

проналазака, видећете да ДНК компјутери спадају у категорију 

B82Y10, “Нанотехнологија у сврхе обраде, чувања и преноса 

података”.

Комбиновањем ове ознаке са кључним речима DNA computer  у 

напредној претрази – Advanced search...

.

...смањује се број резултата на 12:

Кликните на назив документа да бисте видели библиографске 

податке, укључујући ЕCLА симбол (у овом случају G06N3/12D)…
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…потом кликните на ЕCLА симбол да бисте сазнали шта он 

обухвата:

Ако сада унесете само G06N3/12D у ЕCLА пољу напредне 

претраге Еspacenet, добићете 236 докумената (у време 

објављивања ове брошуре) који се, иако можда немају речи 

DNA или computer у називу или апстракту, сви односе на ДНК 

компјутере и рачунарство.

Коришћење класе B82Y у комбинацији са кључним речима током 

претраге, као и са другим ЕCLА ознакама, побољшава резултате 

које можете добити претрагом нанотехнолошких патената у 

Espacenet бази.

Да бисте сазнали више о коришћењу Еspacenet-а, кликните на “тражи 

помоћ” на левој страни Еspacenet екрана и пратите Еspacenet 

асистента.

9

 



Основни захтеви за европске патентне пријаве

Све европске патентне пријаве, укључујући и оне из области 
нанотехнологије, морају испунити захтеве Конвенције о 
европском патенту (КЕП).

Да бисте добили нанотехнолошки патент:
- ваш проналазак мора бити нов (по принципу “новости”);
- мора да садржи инвентивни ниво и 
- мора да је погодан за индустријску примену.

Даље, проналазак мора бити адекватно описан, а патентни 
захтеви у пријави морају бити јасни, прецизни и подржани 
описом.

Како да сазнам да ли је мој проналазак нов?

Када треба да утврдите да ли је ваш проналазак нов, може бити 
корисно да погледате каталоге и професионалне часописе, да 
бисте сазнали шта већ постоји на тржишту.

Међутим, најважнији извор информација за проналажење већ 
постојећих проналазака је опсежна збирка објављене патентне 
документације која описује релевантно стање технике. Претрага 
патентне литературе путем Espacenet-а указаће вам да ли је ваш 
проналазак нов.

Услови за заштиту за 
нанотехнолошке патенте
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1. Новост и величина

Да би се проналазак сматрао патентибилним, мора бити нов, то 
јест, не сме постојати доказ да је тај исти проналазак био икада 
раније описан.

Што се тиче нанотехнологије, питање је да ли се умањивањем 
познатог уређаја добија нов уређај. Уопштено говорећи, ово 
није пракса. Патентне пријаве које се заснивају на умањивању 
по димензијама предмета проналаска морају да испуне додатне 
критеријуме како би испуниле захтев новости.
Мања верзија познатог уређаја сматра се новом, ако има исто 
деловање као и већи, али у много већем обиму, тако да је разумно 
претпоставити да је величина намерно одабрана због повећања 
техничког ефекта.

Уопштено, ако постоји технички ефекат који је појачан или 
изненађујући у одабраном под-опсегу, уређај је нов, а не само 
део стања технике.

Пример

У нанотехнологији, проналасци се често дефинишу опсегом 
параметара. На пример, честица А има пречник у опсегу од 
20–30 nm. Шта ако је нека честица Б од истог материјала и има 
пречник мањи од 1 µм?

На први поглед, чини се да честица А није нова, јер је утврђени 
опсег од 20–30 nm већ укључен у опсег честице Б, који је мањи 
од 1 µм. Међутим, А ће се сматрати новом, уколико понуђени 
под-опсег:
- јесте ужи, у поређењу са познатим опсегом
- јесте довољно различит од дијаметара свих конкретних 
примера присутних у стању технике и од крајњих тачака 
познатог опсега
- не представља произвољно смањивање познате честице.
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2. Инвентивни ниво

Да би био патентибилан, проналазак мора да поседује инвентивни 
ниво. 

Новост и инвентивни ниво су различити критеријуми. Новост 
постоји ако има разлике између проналаска и стања технике. 
Питање “да ли постоји инвентивни ниво?” јавља се само ако 
постоји новост. Одговор на ово питање је потврдан, ако лице које 
је стручњак у техничкој области проналаска и које је упознато 
са стањем технике не би очигледно из постојећег стања технике 
дошло до решења које пружа проналазак.

Када се процењује да ли нанотехнолошки проналазак садржи 
инвентивни ниво, често је кључно питање да ли је умањивање 
познатог уређаја инвентивно. Да ли је то само насумичан избор, 
или се његовим смањивањем постиже нова техничка предност - 
карактеристика?

Ако је проналазач једноставно одабрао и умањио нешто из 
стања технике, не показујући никакву нарочиту техничку 
предност проналаска смањеног на ту величину, то се не сматра 
инвентивним. Другим речима, не постоји инвентивни ниво када 
се смањивањем димензија не постиже додатан или изненађујући 
ефекат и када је оно произвољно.

Међутим, ако проналазак пружа нову техничку предност која се 
није могла наћи у стању технике и није очигледан закључак до 
ког би дошао стручњак са детаљним познавањем стања технике, 
онда се умањивање може сматрати инвентивним.

Пример

Једна од одлика проналаска која се тиче „field-effect“ транзистора 
је та, да је он имао изолациони слој дебљине  3–18 nm.

Приликом процењивања да ли ова карактеристика укључује 
инвентивни ниво, одлучено је да је опсег дебљине за диелектрични 
филм просто следио тренд минијатуризације у полупроводничким 
уређајима.

Подносилац пријаве такође није успео да прикаже посебне 
ефекте коришћењем филма наведене дебљине. Дебљина је у овом 
случају оцењена као насумичан избор и патент није додељен.
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3. Опис проналаска

У многим случајевима, нанотехнологија је резултат примене 
веома софистицираних метода припреме и инструмената којима 
се рукује са материјалима на нивоу нанометара или чак на 
молекуларном нивоу. Неке од ових метода, када су примењене 
на веома специфичан проблем, превазилазе знање просечног 
стручњака из одређених области технике, па чак и експерата. 

Детаљан опис, то јест, пружање довољно информација стручњаку 
о томе како проналазак функционише, веома је важан услов 
приликом подношења нанотехнолошких патентних пријава.  
Пријава, у облику у ком је поднета, треба да омогући стручњаку 
да изведе проналазак у области за коју је поднесена. Ради овога, 
стручњаку су потребне детаљније информације о поступку и 
уређајима који су коришћени.

Пример

Није довољно рећи “наноелектроде пречника 5 nm су стављене 
на подлогу”, јер се ово не може урадити уобичајеним методама. 
Морају се описати прецизни услови за извођење и примену 
методе.

Шта треба запамтити

Јасноћа може представљати проблем у нанотехнолошкој 
патентној пријави, нарочито ако су употребљени релативни 
термини или неуобичајена терминологија. Важно је 
употребити термине који имају утврђено значење, или 
прецизније користити речи у пријави.

Пријава мора у целости описати проналазак на такав начин 
да га стручна особа може применити.

Умањивање нечега не чини га аутоматски новим и инвентивним. 
Проналасци који су засновани на минијатуризацији увек 
треба да покажу унапређен технички ефекат који произилази 
из величине.
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Завод за интелектуалну својину Републике Србије
Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, Србија
www.zis.gov.rs


