Где и како се патентне
информације могу добити?

Патентне
информације

Појава патентних база које се могу претраживати на
интернету значајно је олакшала приступ патентним
информацијама и смањила трошкове за њихово
коришћење. Уколико неке базе патентне документације
нису доступне на интернету, обично су слободно
доступне у националним заводима или се патентне
информације садржане у њима могу обезбедити кроз
комерцијалне организације. Неки од бројних извора
патентне документације су следећи:

У служби развоја привреде

• национални патентни документи објављени од
стране Завода за интелектуалну својину Републике
Србије (ЗИС) могу се прегледати на линку за
Публикацијски сервер патената на сајту ЗИС-а
www.zis.gov.rs или на линку „О базама података“
на коме се налази упутство за приступ националној
патентној документацији кроз напредни програм за
претраживање МИМОЗА;
• http://ep.espacenet.com, слободан приступ бази са
више од 60 милиона патентних докумената из целог
света, која садржи информације о проналасцима и
техничким достигнућима од 1836. до данас. Ова база
се може претраживати према кључним речима, броју
документа, пријавиоцу, проналазачу итд;
• уколико претражујете сами доступне базе можете
то извршити без накнаде у ЗИС или претраживање
могу на основу описа датог у вашем захтеву
извршити стручњаци Завода под комерцијалним
условима. Тарифу накнада за претраживање
патентне документације можете прегледати на линку
http://www.zis.gov.rs/sr/home/naknade_patenti.html
• линкове за друге слободно доступне базе можете наћи
на http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp
Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Кнегиње Љубице 5,
11 000 Београд; Телефон: (+381 11) 202 58 35; ● Контакт e-mail:
info.EIC@zis.gov.rs

Које су предности патентних докумената
као извора информација?
• Садрже информације које нису присутне у некој другој
литератури;
• имају релативно стандардизован формат који обухвата:
апстракт, библиографске информације, опис, патентне
захтеве и у случајевима где је то неопходно цртеже који
илуструју проналазак као и све податке о подносиоцу;
• класификовани су према областима технике, свака
област је дефинисана симболом Међународне класи
фикације патената (МКП), која покрива практично све
области технике и технологије.

Патентне
информације
Како патентне информације могу
послужити малим и средњим
предузећима?
Патентне информације су информације техничког и правног
карактера садржане у патентним документима који се
објављују периодично од стране националних или регионалних
завода за патенте. Патентни документи обухватају објављене
пријаве патената као и одобрене патенте и мале патенте.
Целокупна патентна документација доступна широм света
садржи око 40 милиона различитих патентних докумената а
око две трећине техничких информација садржаних у њима
није објављено ни на једном другом месту.
Патентне информације могу бити корисне малим и средњим
предузећима из бројних разлога. Најзначајнији од њих
јесте чињеница да су патенти јединствен извор техничких
информација које могу имати велику вредност за стратешко
пословно планирање. Највећи број проналазака је откривен
по први пут у објављеним патентним документима. Због
тога су патенти непроцењив извор информација о актуелним
истраживањима и проналасцима и то много ранији од појаве
самог производа описаном у њима на тржишту. Техничке
информације садржане у патентним документима могу
пружити привредним субјектима кључне податке који се могу
употребити да се:

• избегну трошкови за проналажење већ познатих решења;
• идентификује и процени технологија за лиценцирање
и трансфер технологије;
• идентификују алтернативне технологије;
• буде у току са најновијим технологијама у областима
технике у којима делује привредни субјекат;
• пронађу готова решења за техничке проблеме;
• добију идеје за будуће иновације.

Процена је да се због некоришћења патентних
информација у Европи годишње изгуби
20
милијарди € на развој већ познатих решења.

Са становишта пословне стратегије вашег предузећа, патентне
информације могу да вам помогну да:
• идентификујете могуће пословне партнере;
• идентификујете добављаче и материјале;
• пратите активности постојећих и потенцијалних конкурената;
• идентификујете слободна тржишта;
• избегнете могуће повреде права;
• процените патентибилност сопствених проналазака;
• спречите одобрење патента који би поврђивао ваш патент.

МКП и како се она користи, можете прегледати на линку МКП
9 на сајту Завода за интелектуалну својину Републике Србије
www.zis.gov.rs

