ПАТЕНТИ
Не тражим мјесец и
и звијезде?
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Види!
Ено Леонарда!

ЛЕОНАРДО НИЈЕ УЧИНИО
НИШТА ЛОШЕ, АЛИ ШТА ГА
МУЧИ? ОД КОГА БЈЕЖИ?

Тај тип је луд…

Није
тачно!

Треба ли ти нешто?

Упс, хм, не...

чиtaj дaљe

Он је прави чудак…

Добар је он. Једном ми је помогао да поправим бицикл.

Са овим гуменим балоном
можеш правити буку као да
возиш мотор…

ЛУДАК ЈЕД
АН!

БУДАЛА!

Можда је другачији,
али сигурно није лудак

Али, други дјечаци га
исмијавају…

Не, сигуран сам да није луд,
вјероватно је паметнији од нас;
на крају крајева, ипак је он
проналазач

Проналазач?
Не вјерујем ти!

Зашто?

Зато што да би био
проналазач мораш
бити интелектуалац.

Нa примјер, човјек који је пронашао
електричну енергију…

Моторе…
Проналасци долазе у
свим облицима и
величинама, од
најједноставнијих до
најсложенијих.

Компјутере...

Проналазачи су људи који размишљају о различитим
проблемима и проналазе техничка рјешења…

Ако је рјешење ново, онда се ради
о проналаску
Сјајно! Само се осврните. Свуда око
нас су различити проналасци!

Тако је, човјечанство много
дугује проналазачима

Хеј, погледајте! Они људи
прате Леонарда!

Знам ове типове!
Они су лопови!

Морамо помоћи том лудаку…
Није он
лудак!

Шта ли носи у оној кутији?

WE
FLO

Имамо пријатељицу која ће знати како
да га што боље заштити.
Чули!

RS

Претпостављам да је неки
проналазак
Одмах ћу је назвати!

те л е ф о n
зв о н и

Чули, Марко је. Слушај, ево
ме са Баби и Пинг Понгом,
и пратимо Леонарда,
проналазача, прогањају га
неки лопови који, изгледа,
хоће да се дочепају
његовог проналаска, и…

Гдје се налазе?

Близу сам!

У Централној авенији,
близу Трга сунца…

Леонардо! Пењи се, брзо!

@*#@!
Γppp! Γppp!

Шта се ти смијеш, дебели?

Ха, ха, ха! Мотор је
заиста сјајан
проналазак!

ΓУЛП!

Знам гдје су отишли Чули и
Леонардо…хајдемо да позовемо
такси!…

Ко, ја? Хе, хе…само сам причао
виц пријатељу…о папагају
који…

Није ваљда!
Ушути боље ти је!

КАСНИЈЕ…

Γppp! Γppp!

Γppp! Γppp!

Идемо у завод за
патенте!

Пазите! Овог типа
познајемо!

Шта је патент?

То је нека врста потврде
коју држава даје власнику
проналаска.

Патент му даје искључива права
да користи свој проналазак…

ТРАЈАЊЕ ИЛИ ВИЈЕК ПАТЕНТА ЗАВИСИ
ОД ЗЕМЉЕ ДО ЗЕМЉЕ. ОБИЧНО ЈЕ ТО
20 ГОДИНА.

То се зове корисни модел,
који, такође, подлијеже
заштити.

Стигли смо!

А шта ако проналазак није потпуно нов, већ усавршава
дио другог, већ познатог проналаска?
Па, да. Под условом да промјена даје
том предмету нову употребљивост,
предност или ефекат.

Постоји заштита
чак и за то?!

Наиме, постоји још један вид заштите за
индустријски дизајн садржан у предмету.

Дакле, дизајн је ту основна
ствар!

Али, чија су права јача…особе која је прва
направила проналазак или особе која се
прва пријавила за патент?

Итекако! Испуњавање пријаве
за патент је толико важно да
не може бити важније.

Дакле, још увијек имам времена!

Генерално, постоје три услова:
новост, инoвaтивни ниво или неочигледност и индустријска
примјењивост

У већини земаља јача су права особе која
се пријави за патент. Дакле, је ли ти сада
јасно колико је важно одмах патентирати
проналаске, без одгађања?

А, шта проналазак мора да
понуди да би испунио услове да
постане патент?

Уххх,
спорије,
молим те.

НОВОСТ ЗНАЧИ ДА
ПРОНАЛАЗАК НЕ
СМИЈЕ БИТИ ПОЗНАТ.

ИНВЕНТИВНИ НИВО ЗНАЧИ ДА НЕ СМИЈЕ БИТИ ОЧИГЛЕДАН ЉУДИМА КОЈИ СУ УПОЗНАТИ
СА ТЕХНИЧКОМ ОБЛАСТИ ПРОНАЛАСКА.

ИНДУСТРИЈСКА ПРИМЈЕЊИВОСТ ЗНАЧИ ДА ПРОНАЛАЗАК
МОРА БИТИ ТАКАВ ДА МОЖЕ БИТИ ПРОИЗВЕДЕН И КОРИШТЕН
НА ИНДУСТРИЈСКОМ НИВОУ.

А, шта ли би могао
бити Леонардов
проналазак?

Не знам.

Чули…мислим да мој
проналазак
задовољава те
услове…

Мора бити нешто веома корисно за човјечанство.

Мора бити
нешто што вриједи
много новца!

Кад смо код тога, коме
припадају права, проналазачу
или власнику патента?

Дакле, права могу
бити пренесена?

Показаћу ти мој
проналазак.

Власнику патента. С обзиром да проналазач може
да пренесе своја права.

О, да, наравно. Патент је потврда власништва
која може бити продата или уступљена…

Шта је то?
Сијалица?

Нека врста. У ствари, то је замка за
хватање инсеката.

Знаш, Леонардо, твој
проналазак ће бити веома
користан у пољопривреди!

Волио бих да ово буде од
користи људима…

Дакле, сад само треба да улетим
унутра и зграбим проналазак
прије него што га патентира…

Стигли смо.

Знате, ммм…видите,
волио бих да пођем са
вама на ово
патентирање…

Чекајте мало. Ово је
онај што је пратио…

Изволите, хвала.

ПОЛИЦИЈА

Хеј, друштво! Леонардо је управо испунио
пријаву за патентирање свог проналаска!

oдличнo!

Реци ми, шта си записивао кад си
се зауставио поред оних врата?

Ма, ништа заправо…
само сам помислио да
би се катанац могао
прекрити…

Не би привлачио
лопове, а и изгледа
љепше…

A,…to…
И теби је то
ништа?!
И то можеш
патентирати!

И то?! Али,
имам безброј
таквих идеја!

Патенти вам служе не само да заштитите
ваше проналаске, него могу да вам донесу и
зараду, дакле, сви ви који сте креативни,
почните патентирати!

PATENT OFFICE
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