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ТЕХНОЛОШКО – ХЕРИТОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПАТЕНАТА 

МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА У ИНДУСТРИЈСКОМ И НАУЧНОМ 

НАСЛЕЂУ СРБИЈЕ 

 

 

 

РЕЗИМЕ 

Друштвени развој је веома комплексан појам и захтева свеобухватну 

анализу. Он се дефинише као мултидимензионални процес у коме се могу 

евидентирати различите димензије, као на пример: економска, културна, етичка, 

еколошка, политичка, и социјална. Мултидимензионални приступ сагледавању 

карактеристика друштвеног развоја, готово да данас нико не оспорава без обзира 

на различиту развијеност појединих друштава. 

Савремени научни и технолошки развој проширио је схватања о развоју 

друштва, као и природе. Тешко је увести неку иновативну технологију, уколико 

једно друштво није спремно да је прихвати, и с друге стране, сам развој друштва 

подстиче промене у технологијама, као и увођење нових. 

Од великог значаја за развој савременог друштва је знање. Та категорија 

заузима примарно место међу чиниоцима развоја оних земаља, које су најдубље 

ушле у постиндустријски развој. Тако се савремена цивилизација одређује као 

„цивилизација знања“ или „друштво знања“. Знање и информацију многи 

теоретичари сматрају основним компонентама развоја савременог друштва. 

Односно, технологије и развој друштва показују веома различите аспекте 

међузависности ових веома динамичних и сложених процеса. Иако је сваки од 

ових аспеката циљ бројних анализа, разуме се да није могуће обухватити све везе 

и утицаје. Овоме, умногоме, доприноси веома брз развој технологије, али и 

немогућност да се исто тако ефикасно сагледају њене друштвене последице. 

Данас се истиче значај „велике традиције“, која је наслеђе човечанства. 

Али, друштву знања није довољна само веза са прошлошћу. Друштво знања 

заправо тражи „једну обједињујућу силу“ зато што је глобално по својим 

технологијама, привредама ,информацијама, као и по својим централним 

питањима. Тако „обједињујућу силу“ треба схватати као „предводничку групу“, 
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која је способна да појединачне традиције усмери на један заједнички концепт, на 

општу посвећеност вредностима и међусобно поштовање. Сматра се да је контакт 

са великим наслеђем прошлости један од основних елемената новог друштва. 

Друштво знања у својој основи садржи знање као основни развојни 

ресурс. Тиме је улога знања, а самим тим и образовања, прокламована у значајан 

покретач друштвеног развоја. Међутим, знање није безлично. Оно се не налази 

само у књигама, у банци података, или софтверском програму. Заснива се на 

појединцу, тј. ствара га и примењује људска личност. 

Србији, мање развијеној земљи, зависној од утицаја много развијенијих и 

утицајнијих, припада позиција сиромашне аграрне области, чије природно 

богаство треба што више искоришћавати, а њен развој, првенствено због 

неповољних унутрашњих околности, што више контролисати. 

Решење оваке ситуације, тражено је у стварању заједничке државе 

југословенских народа. У њој се „видела“, једанa од тада најважнијих и највише 

потенцираних, шанса за будући економски просперитет. Очекивало се, да ће 

стварање јединствене државе на овом простору, са шансама за свеобухватни 

капиталистички развој, омогућити и обједињење економских богатстава 

југословенских земаља. Истицано је мишљење, да ће национални доходак 

уједињених југословенских земаља бити, за неколико година, више него 

удвостручен. 

Време феудалног раздвајања и граничења, када је у једној истој држави 

било више царинских и економских граница, у Европи је прошло и савладано, a 

надали су се томе и код нас.  

Живот новонастале Краљевине СХС одликовала је, према оценама 

тадашњих аналитичара, непрекидна општа привредна криза, велики проблем 

незапослености, нерешено аграрно и национално питање. Око ових питања, ће се 

у великој мери обртати цео политички живот државе изазивајући прегруписавање 

политичких партија. Рад у оваквом окружењу, где делују првенствено политички 

утицаји, није био нимало лак, а останак у овим околностима, објашњава се само 

великим патриотизмом и жељом да се помогне својој држави. Повезани са 

светским центрима науке са којима су непрекидно били у контакту и наши 
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светионици, стално напајани са њених извора, уз помоћ својег знања и 

способности, били су врхови и покретачи светског развоја.  

Крајем предпрошлог столећа велики успон наше културе и науке 

обележен је именима Михаила Петровића, Јована Цвијића, Богдана Поповића, 

Слободана Јовановића, Бранислава Петронијевића и још низа других научника и 

културних радника. Својим резултатима, они су толико одскочили од 

претходника да су за нашу културну историју представљали велику прекретницу. 

Вероватно је то и утицај њиховог школовања на правом месту и у право време, а 

можда утицај „нове науке“ односно, „реалног правца у науци и животу“ 

Светозара Марковића. 

Михаило Петровић је живео у периоду експлозије светске науке, и 

великих залагања српских интелектуалаца, који су успешно успевали да се 

активно укључе у та дешавања. Као активан учесник у свим културним 

дешавањима тадашње државе, успевао је да у њене научне институције унесе дух 

Европе, места свог образовања, и центара светске науке. 

Место његовог живота и рада били су Београд, Србија, а касније 

Југославија, слабо развијене државе које су свој напредак виделе у приближавању 

европским вредностима, и већем укључивању у светске токове. Развој државе био 

је успорен, а касније и заустављен великим разарањима Првог светског рата. У 

тим бурним догађајима, када је стварана нова држава (Краљевина Југославија) 

велика светла тачка било је образовање, чије су токове контролисали борци за 

светску науку и образовање. 

Оно што се одмах уочава у раду Михаила Петровића, то је велика 

количина публикованих радова (расправа и књига), пријављених патената и нових 

идеја. Али, још више је интересантна различитост материје коју је у њима 

обрађивао. Проучавао је проблеме из најразноврснијих области: механике, 

математике, астрономије, хемије, физике, филозофије – доводећи често у везу 

ствари, на први поглед, веома различите. Непрестано у акцији, жива и радознала 

духа, обишао је целу земаљску куглу, од Северног до Јужног пола, и о томе врло 

занимљиво писао. Људи с таквим интересовањима у раду, ни у његовој 

генерацији није било много у свету, а у доба све већег осамостаљивања и ужег 

специјализирања у појединим научним областима, једва да их има. 
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Михаило Петровић припада историји, оном јуначком периоду кад је мала 

Србија стварала своју културу и успевала да својим резултатима продре у свет. 

По својим научним и наставничким остварењима, Михаило Петровић је 

био и остаће научник светског гласа и истакнута личност историје Велике школе 

и Београдског универзитета, као и историје наше земље. 

Са њим, наша математика излази пред светску јавност и у овој се јасно и 

сигурно афирмише. По завршетку Велике школе у Београду, Петровић одлази у 

Париз, где је дипломирао и докторирао на Сорбони, као студент чувене Éцоле 

Normale Сепéриеуре. Ту је стекао и велико математичко знање (код тадашњих 

чувених математичара) и општу образованост, а уједно и широк круг пријатеља са 

којим је одржавао до краја живота сталне и присне везе. Успешан као писац, 

објављивао је своје радове не само у Београду, на српском језику, већ и у великом 

броју страних часописа широм света, и стално учествовао на свим 

интернационалним и покрајинским конференцијама математичара. Био је научник 

светске класе. 

Пола столећа је константно и неуморно радио на Универзитету и створио 

у Београду математичку школу. Уз њега су стасали наши математичари, његови 

ученици и сарадници, који су се трудили да његов рад наставе и увећају. У том 

колико великом и тешком послу, толико и деликатном, он је био, како у 

званичним тако и у приватним односима, и учитељ и друг. 
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TECHNOLOGICAL - HEREDITARY VALORISATION OF PATENTS  OF 

MIHAILO PETROVIĆ ALAS IN THE INDUSTRIAL AND SCIENTIFIC 

HERITAGE OF SERBIA 

 

SUMMARY 

A social development is a very complex concept and it requires a 

comprehensive analysis. It is defined as a multidimensional process in which different 

dimensions may be recognized  such as: economic, cultural, ethical, ecological, political 

and social. Today almost nobody denies the multidimensional approach to a perception 

of the social development characteristics, despite the different development level of 

certain societies. 

The modern scientific and technological development has expanded the 

perceptions of the society development as well as of the nature development. It is 

difficult to introduce an innovative technology if a society is not ready to accept it, and 

on the other hand, the development of the society itself instigates the changes in 

technologies and also the introduction of new ones. 

Knowledge is of a great importance for the development of a modern society. 

That category has a primary position among the development factors for those countries 

that reached a sufficient level in the post-industrial development. Thus, the modern 

civilization is defined as the "civilization of knowledge" or the "knowledge society". 

Many theorists  consider the knowledge and information are the basic components for 

the development of the the modern society. 

It means that technologies and development of society show a very different 

aspects of the interdependence of these very dynamic and complex processes. Although 

each of these aspects represents the target of numerous analyses, it is clear that it is not 

possible to cover all the connections and influences. A very rapid development of the 

technology greatly contributes to the above but also the inability to perceive accordingly 

and  efficiently its social consequences. 

Today the emphesis is given to the importance of the "great tradition" having 

represented the heritage of the mankind. But the link to the past only, is not sufficient to 

connect with the knowledge society. The knowledge society actually requires "a 

unifying force" because it is global by its technologies, economies, information, as well 
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as by its central issues. Therefore such "unifying force" should be understood as a 

"leadership group", which is able to focus the individual traditions to one common 

concept, to the general commitment to the values including the mutual respect. It is 

considered that the contact with a huge heritage of the past is one of the basic elements 

of the new society. 

In its base, the Knowledge Society comprises the knowledge as an essential 

development resource. As the result, the role of the knowledge, and consequently of the 

education, has become the significant promoter of the society development. However, 

the knowledge is not impersonal. It is not only in the books, databases or software 

program. It is based on the individual member of the society, i.e. it is created and 

implemented by a person. 

Serbia, which is a less developed country, dependent on the influence of more 

developed and influential countries, has the position of the poor agricultural region, 

whose natural wealth should be exploited as much as possible and its development 

should be much more controlled primarily due to the unfavorable internal 

circumstances.  

The solution of this situation was looked for in the creation of the joint state of 

the Yugoslav people. It was expected, at that time, it would be successful for one of the 

most important and the most highlighted chance for the future economic prosperity. It 

was expected that the creation of a unique state in this region, with the chances for a 

comprehensive capitalist development would enable the unification of the economic 

resources of the Yugoslav countries. It was stated that the national income of the united 

Yugoslav countries would be more than doubled in the forthcoming years.  

In Europe, when there were several customs and economic borders in one state, 

time of the feudal separation and partitioning belonged to the past and was overcome 

and there was hope the same would happened with us too. 

According to the analysts of that time the life of the newly created Kingdom of 

Serbs, Croats and Slovenes was characterized with continuous general economic crisis, 

the big problem of unemployment, unresolved agrarian and the national question. 

According to them these issues were the central issues of the state political life causing 

a regrouping of political parties. Working in such an environment where the main 

developments were primarily subject to political influences was not easy, but the reason 
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to remain in these circumstances was explained only by the great patriotism and desire 

to help the country. Our exceptional scientists too were constantly connected with the 

world centers of science and they permanently had drawn the inspiration from their 

ideas, and owing to their knowledge and skills they were the leaders and promoters of 

the world development.  

The end before the last century was marked with a great advance of our culture 

and science and their promoters were Mihailo Petrović, Jovan Cvijić, Bogdan Popović, 

Slobodan Jovanović, Branislav Petronijević and a number of other scientists and  

culture activists. With their results,  they overcome so much those before them that they 

represented a major milestone for our cultural history. It is probably also in the first 

place the influence of their education having been acquired in the right place and at the 

right time, perhaps it was also the impact of the "new science", namely "the realistic 

direction in science and life" of  Svetozar Marković. 

Mihailo Petrovic belongs to the period of the outstanding achievements of the 

world science and the time of great efforts when the Serbian intellectuals, have 

successfully managed to get actively involved in those developments. As an active 

participant in all cultural events of the state he managed to bring into the statate  

scientific institutions the spirit of Europe - the place of his education, and the spirit of 

the centers of the world science. 

He lived and worked in Belgrade, Serbia and later Yugoslavia, the 

underdeveloped states that have perceived their progress in moving up to the European 

values and to the greater integration into the global trends. The development of the state 

was slowed and then stopped by enormous destructions of the First World War. In those 

turbulent events when a new state was established (Yugoslavia) a great expectation 

came from the education whose movements were controlled by the fighters for the 

world science and education.  

What is immediately evident in the work of Mihailo Petrović is a large amount 

of published papers (tractates and books), filed patents and new ideas. But even more 

interesting is a variety of the subjects he dealt with in those papers. He studied the 

issues in the most diverse fields: mechanics, mathematics, astronomy, chemistry, 

physics, philosophy – thus linking objects of the study that at first glance, were very 

different. He was constantly in action, with alert and curious spirit; he visited the entire 
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globe, from the North to the South Pole, and left very interesting writings about that. In 

the world, in his generation there were not much people with such an interest in the 

studying and there were hardly persons during that time of the increase in independent 

work and specialization in certain scientific fields.  

Mihailo Petrovic belongs to that part of the history, the heroic period when the 

small Serbia was creating its culture and managed to penetrate into the world  with its 

results.  

According to his scientific and teaching accomplishments Mihailo Petrović 

was and will remain a world-renowned scientist and a prominent figure of the history of 

the Great School and the University of Belgrade, as well as of the history of our 

country. 

Owing to him our mathematics has been presented to the world public and 

accomplished its affirmation there. Upon completion of the Great School in Belgrade, 

Petrović went to Paris where he graduated and received his doctorate at the Sorbonne as 

the student of the famous École Normale Sepérieure. There he has also acquired a lot of 

mathematical knowledge (working with the famous mathematicians of that time), as 

well as the general education and at the same time he made a wide circle of friends with 

whom he was constantly and closely tied until the end of his life. Having been a  

successful  writer he published his papers not only in Belgrade, in the Serbian language, 

but also in many foreign magazines around the world, and he was regularly attending all 

international and local mathematician conferences. He was a world-class scientist.  

He worked at the university consistently and tirelessly half a century and 

established the mathematical school in Belgrade. Our mathematicians – his students and 

collaborators became educated owing to him and they were devoted to the continuation 

of his work and tried to improve it. During his both large and hard work and a rather 

delicate one, he was the teacher and the friend both in official and private relationships.  
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УВОД 

Развој међународног система заштите културних и природних добара 

доживљава свој велики напредак после II светског рата, оснивањем UNESCO-a и 

других сличних међународних организација, чије су чланице, осим 

капиталистичких, социјалистичких и земље у развоју. Ову фазу развоја 

организације карактерише, у првом реду, усвајање, Конвенције за заштиту 

културних добара.  

Препорука о заштити на националном плану културног и природног 

наслеђа оријентисана је према чланицама, које се налазе на свим континентима, 

па према томе целом свету. У том случају, сматра се да је у друштву, чији се 

животни услови мењају све већом брзином, од највећег значаја за хармонични и 

што потпунији развој човека да сачува одговарајуће животне услове у којима 

остаје у вези са природом и сведочанствима цивилизације прошлих генерација. У 

том циљу потребно је културном наслеђу дати одговарајућу функцију у животу 

заједнице и достигнућа нашег времена, вредности прошлости и природне лепоте 

интегрисати у оквире једне опште политике, претпостављајући да то интегрисање 

за социјални и економски живот треба да буде један од основних аспеката 

регионалног развоја и националног планирања на свим нивоима. С обзиром да 

врло озбиљне опасности, које проистичу из нових појава, карактеристичних за 

наше време, угрожавају културно и природно наслеђе, које представља битни 

елемент баштине човечанства и извор складног обогаћивања и развоја садашње и 

будуће цивилизације. 

Претпостављајући да је свако добро културног и природног наслеђа 

јединствено, и да нестанак једног таквог добра представља трајан губитак и 

ненадокнадиво осиромашење тог наслеђа. Сматра се да свака земља на чијој се 

територији налазе добра културног и природног наслеђа има обавезу да чува тај 

део баштине човечанства и обезбеди његову предају будућим генерацијама.  

Чланице сматрају да познавање, проучавање, заштита културног и 

природног наслеђа у појединим земљама света подстиче узајамно разумевање 
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међу народима. Па је, културно и природно наслеђе хармонична целина чији су 

елементи јединствани. Смишљена и заједнички дефинисана политика заштите 

културног и природног наслеђа може да оствари трајну повезаност чланица. 

У складу са својим надлежностима светска агенција за науку и културу 

предлаже да: у сагласности са својим законодавством, свака држава треба да, 

колико је у могућности, унапређује формулише, и примењује националну 

политику, чији је главни циљ координисање и коришћење свих научних, 

техничких, културних и других способности ради обезбеђења ефикасне заштите, 

очувања и популаризације културног и природног наслеђа. 

Претпоставља се да ће наредна проучавања историје науке установити 

нову зависност између развитка науке и других области културе, тј. открити 

одређене идејне аналогије и континуитете. Уопште узев, до сада је веома мало 

пажње у историји науке посвећивано примени културолошких модела на њену 

историју. Иако су у науци сазнања разне теорије културе доста често коришћене 

за испитивање настанка и ширења других врста сазнања (нпр. кад је реч о 

религији, идеологији или технологији), чини се да је до сада научно знање 

схватано као одвећ специјализовано, па утолико и изоловано од осталих 

културалних подручја. Међутим, и поред тога што на емпиријски раст научног 

знања већи утицај имају строго технички него социјални фактори, суштина 

развоја је умногоме одређена коришћењем интелектуалних ресурса из општег 

културалног миљеа и цивилизацијског фонда. Наука се тенденцијски идејно 

осамостаљује и све више развија аутономне целине, односно, већ прерађене и 

прилагођене идеје из ширег контекста.  

Пошто очување, заштита и популарисање културног и природног наслеђа 

има за крајњи циљ потпуни развој човекове личности, државе чланице би својим 

акцијама у тој области требало да дају нову оријентацију, колико је то год могуће, 

како културно и природно наслеђе не би било сматрано кочницом националног 

развоја, већ његовим унапређујућим фактором. Oчување, заштиту, и 

популарисање културног и природног наслеђа треба сматрати  једним од 

основних начина регионалног развоја и планирања на националном, регионалном 

или локалном нивоу. 
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У новијој историји, сматра се, да творци и преносиоци великих вредости 

и далекосежних знања, представљају непроцењиву вредност за човечанство, па 

зато последњих деценија XX и у XXI веку настаје велики број модела заштите 

ових личности и њиховог дела, (обухваћених термином људске ризнице), као 

вредности светске баштине. Зато се интензивно ради на осавремењавању већ 

донетих међународних аката, као што је на пример, Конвенција Генералне 

скупштине UNESCO-а о заштити нематеријалног наслеђа из 2003. године. 

Поред тога што разноврсност не омогућује да све државе чланице усвоје 

исту организацију, ипак треба прихватити извесне заједничке критеријуме. 

Државе чланице треба да формирају на својој територији, водећи рачуна о својим 

специфичним околностима, једну или више специјализованих јавних служби, 

уколико оне још увек не постоје, задужених за ефикасно обављање задатака из 

области заштите културне баштине. 

Државе чланице треба да у границама могућности преузимају потребне 

научне, правне, техничке, административне и финансијске мере неопходне за 

обезбеђење заштите културног и природног наслеђа, које се налази на њиховој 

територији. Те мере се одређују у складу са законодавством и организацијом 

државе. Оне треба да одржавају, савесно и редовно, културно и природно наслеђе. 

Осим тога, оне треба да израде детељно планирани програм очувања и 

популарисања, који ће поступно обухватити целокупно културно и природно 

наслеђе у складу са својим финансијским, научним и техничким могућностима. 

Потребно је, према њиховом значају, обавити детаљна проучавања. У 

њима треба да учествују сви заинтересовани стручњаци. Државе чланице треба да 

дефинишу ефикасне методе за јачање заштите добара из културног и природног 

наслеђа којима прети изузетно озбиљна опасност. Те методе треба да воде рачуна 

о међусобној зависности научних, уметничких, техничких проблема, који се 

јављају, као и да омогућују дефинисање мера, које треба прдузети. Све чланице 

треба да израде инвентар заштите свог културног и природног наслеђа, 

укључујући и добра која немају изузетан значај, али се не могу издвојити из 

средине чијим специфичним особинама доприносе. Резултати рада на попису 

културног и природног наслеђа, треба да буду сређени на одговарајући начин и 

увек целовити. Да би се обезбедила активна интеграција природног и културног 
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наслеђа на свим нивоима планирања, државе чланице треба да припреме 

најкомплетнију документацију о културним и природним добрима, која су у 

питању.  

Културно и природно наслеђе треба да буде заштићено у својим 

индивидуалним елементима или целини, у складу са својим значајем, законским 

или другим мерама, а према националним компетенцијама и законским 

процедурама. Мере заштите треба, по потреби, проширити новим одредбама 

намењеним јачању очувања културног или природног наслеђа и истицању значаја 

његових саставних елемената. 

Узимајући у обзир велику економску и друштвену вредност културног 

наслеђа, неопходно је преузимати мере за унапређење и јачање високе културне и 

образовне вредности тог наслеђа, која представља основну мотивацију његовог 

очувања, заштите и популарисања. 

У том контексту, посебно је сложено питање утицаја, које су својим 

иновацијама и патентима намењеним индустријској производњи, остварили 

истраживачи, који су деловали у другим научним областима, па се приликом 

валоризације њиховог стваралаштва, не узимају адекватно у обзир значајни 

доприноси индустријском наслеђу. Један од таквих примера односи се и на дело 

великог математичара Михаила Петровића Аласа, научника, проналазача и једног 

од утемељивача Универзитета у Београду.  

Расветљавање места индустријских патената овог научника у српском 

индустријском наслеђу, представља херитолошки задатак, који пружа основу за 

стварање модела валоризације доприноса стваралаца нашег индустријског 

наслеђа, као припадника националне, али и светске баштине у домену индустрије. 

У складу са тим, представљени су патенти које је Михаило Петровић Алас 

регистровао (због тадашњих околности) у Француској и Великој Британији. 

Разматрани су у контексту историје српске индустрије, као и светског 

индустријског наслеђа. 
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1. НАЧИН ТЕХНОЛОШКО – ХЕРИТОЛОШКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

1.1 Принципи технолошко-херитолошке валоризације 

Мултидисциплинарна област херитологије у савременој литератури има 

више различитих дефиниција, од којих је најзаступљенија она, која херитологију 

дефинише као науку о будућности људског искуства1. С једне стране, заштита 

наслеђа је специфичан спој научно-истраживачке праксе, стручног рада и  

делатности посвећене добрима баштине појединачно, а са друге стране, реч је о 

области, која припада сфери општеобразовних наука, која за предмет има 

потенцијал стваралачког дела да пренесе људско искуство кроз време, што 

херитологију доводи на поље дугорочних стратешких концепата, посебно имајући 

у виду да је културно, научно и индустријско наслеђе, својина, не само нашег 

друштва, већ и цивилизације у којој живимо. С тога је херитологија и наука, која 

је у најужој вези са новим технологијама, које битно утичу и на методолошка 

средства за стварање модела преноса  стваралачког дела кроз време2. 

Када је реч о научно-технолошком доприносу, као предмету 

истраживања у херитологији, говоримо о истраживању могућности да тај 

допринос буде дефинисан као баштина. Овде имамо у виду, да је реч о пољу 

научно-технолошког стваралаштва, као области у којој постоје развијени 

механизми валоризације доприноса истраживача и научника, али исто тако и о 

пољу на којем се стандарди валоризације мењају кроз време, па отуда, 

херитологија посматра научно-технолошки допринос, као променљиву 

динамичку категорију, без обзира да ли је предмет истраживања претходно 

валоризован путем софистицирано примењених високих стандарда оцењивања, 

или се претходна валоризација базира на широко прихваћеним представама о 

науци / техници, које се формирају током образовних процеса на свим нивоима, а 

који се неретко заснивају и на такозваним здраворазумским погледима. 

Када је реч о валоризацији доприноса истакнутих научника, којима је 

историја науке већ одредила значајно место, а историја филозофије дала 
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одговарајућу оцену доприноса у сазнајном погледу, посао херитлога је да на 

основу историјско-филозофске подлоге пружи оцену проходности кроз време 

резултата, који су већ потврђени као историјски и значајни у свом времену. 

Херитолошки поглед у том смислу је поглед из сфере субдетерминације, који се 

базира на анализи искуства у социјалном времену, као темпоралној перспективи, 

како га дефинише Роберт Лауер, у смислу позитивне или негативне слике виђења 

прошлости, садашњости и будућности, зависно од друштва, социјалне групе или 

појединца3. 

За такву анализу неопходно је да унутардисциплинарна валоризација не 

оставља сумње у разумевању феномена, којима се бави дело које се настоји 

заштитити као баштина. Наука нам, међутим указује, да и у дисциплинама у 

којима се сматра да постоји високо развијен систем валоризације, и даље постоје 

дисциплинарна питања, која херитологији отежавају посао, као што је то 

својевремено описао Стефан Беркер:  

„  Последњих деценија филозофи су често писали о математици, а у 

неким њиховим популарним излагањима дубоко су се уврежила погрешна 

упрошћавања. На пример, често се тврдило да математичке теореме зато што су 

дедуктивне, морају бити аналитичке; често се тврдило да аксиоме једног  

формалног система дефинишу његове основне појмове; често се тврдило да развој 

нееуклидске геометрије простора показује како је Кантова филозофија  простора 

била погрешна; најзад, често се тврдило како се математичка истина и 

математичко постојање своде само на изводљивост из аксиома. Све ове тврдње су 

погрешна упрошћавања...“4. 

Када је реч о комбиновању херитолошке и технолошке валоризације, за 

разлику од технолошког погледа, који је усмерен на вредновање технолошких 

квалитета, херитологија фокус ставља на утврђивање темпоралног квалитета за 

проходност кроз време. Дакле, херитологија не проблематизује, односно не 

доводи у питање претходне валоризације, које су постале део историјских или 

филозофских наука и не бави се односом сазнања према материји, која се 

истражује, већ је у њеном фокусу однос према објективној реалности, која се 

дефинише као стварност интеракције и деловања у одређеном простору и 

времену, и која се у складу са тим бави просторношћу и временом у свим 
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значењима, које ти појмови имају у тренутку херитолошке валоризације, у складу 

са теоријским ставом о дигиталном добу у контексту хибридног времена, односно 

времена коегзистенције времена сећања и времена заборава, у култури у којој је с 

једне стране време компримовано, а са друге стране секвенцијално подељено на 

прошлост, садашњост и будућност, које се појављују „као да су у случајном 

редоследу“, како уочава Цастеллс5. 

У том смислу, од појединачно технолошког, комбиновани технолошко-

херитолошки поглед разматра питање дисциплинарног прогреса као квалитета, 

који се везује за кумулативност, на нивоу појмовног апарата, на нивоу 

интерпретативно-појмовних схема, и доприноса у повећању плаузибилности 

самог резултата у интегративном процесу са другим наукама или дисциплинама. 

Отуда, са становишта херитологије, питање дисциплинарног прогреса као 

квалитета, зависи од могућности да дело или неке његове идеје могу бити 

пренете кроз време директно, или транспоновањем појмовног апарата, што у 

одређеним случајевима захтева и процесе реконтекстуализације и 

реинтерпретације, дакле, комплексан рад у хетерогеним доменима у складу са 

савременим проблемима разумевања дисциплина, у научним просторима, где 

постоје парадокси и одређене непотпуности научних истраживања, или где 

изостаје могућност потпуне формализације логике, где постоје појмовни 

проблеми, како у теоријској разради, тако и у развоју емпиријског материјала6,7,8. 

Са становишта херитологије, технолошко стваралаштво, од почетака 

научног проучавања цивилизације, улази у фокус интересовања као део шире, 

културне баштине. Процес дефинисања технолошке културе, завршава се у 

условима експанзије информационих и других технологија и капитала, због којих 

је дошло до губитка аутономије културе као дисциплине, те њене инфилтрације у 

остале области9, па се тако и индустријски субјекти проучавања, некада 

искључиво посматрани као технолошки, сада разумеју као културни. У том 

смислу, херитологија у области научно-технолошких доприноса разматра и 

појединачне феномене, који чине видљивом константну тензију између захтева 

очигледности, односно сврховитости и потребе за формалном строгошћу 

емпиријске усклађености, затим развоја појмовног апарата у опису степена 

изводљивости и формализације нових техничких решења.  
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Када је реч о машинству, имајући у виду различите динамике развоја 

више дисциплина у овој области, питање валоризације научно-технолошког 

доприноса у једној од области истраживања, а у одређеном временском опсегу, 

истовремено је и питање дефинисања применљивости одређеног решења, 

разумевања прилаза решевању проблема, као и прилаза разматрању последица 

њихове примене у односу на друге области машинске технике. Овде се пре свега 

мисли на хеуристички аспект, који се у машинској техници односи на 

оптималност у задатом временском опсегу, по себи или у спрези са 

оптимизационим алгоритмима, а ради унапређења њихове ефикасности, када се 

тражи да се брзо дође до решења које је довољно добро за проблем, који се 

решава. Херитологија у том домену међутим, испитује хеуристичку плодност у 

другом временском опсегу, када се могу или не морају потврдити хеуристички 

квалитети, који су у једном времену доказали потребну функционалност. При 

томе се увек мора изнова проверавати у ком смеру је еволуирало сазнајно-

појмовни апарат, односно да ли је у новом контексту, у времену опште 

стандардизације, хеуристика и допустива. 

Када је реч о патентима, технолошка валоризација односи се на 

функционалност, кохерентност и економичност решења, на питање целовитости 

сагледавања проблемске ситуације, могућности да одређено решење покаже и 

структурне импликације за решавање неких других проблема из истог или чак и 

другог домена, повезивањем раније неповезаних проблема или продубљивањем 

теоријске и практичне структуре. 

Херитологију у сфери патентних решења занимају питања евидентирања 

уклопљености решења у функционално-теоријске целине које су временски 

уследиле након признавања патента, потенцијалне усмеравајуће улоге у даљем 

развоју решења, евентуалног доприноса обликовању нове парадигме. Посебно 

важан сегмент односи се на методолошка и филозофска питања из сфере научног 

погледа на свет, (светоназора / сличних термина изведених из немачке речи 

Wелтансцхауунг, које се дакле односе на начин опажања света у најширем 

смислу)10,11,12, другим речима на научни метод као основно оруђе научног погледа 

на свет и свеукупности  индивидуалних представа о свету на основу којих 

истраживач фокусира своје научне интересе.  
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Специфичан однос херитологије евидентан је и у области војних 

технологија, где је спецификум валоризације у складу са Фукоовим становиштем 

да  епистема неке епохе није „збир њених знања, или општи стил њених 

истраживања, него су то размаци, дистанце, противречности, разлике и релације 

њених сложених научних дискурса: епистема није врста скривене теорије, него је 

дисперзивни простор, једно отворено и несумњиво бесконачно описиво поље 

релација“13. У том смислу, дијапазон кретања у истраживању војних технологија 

као дела интегралног система баштине, односи се на аспект нематеријалне 

баштине, као и на систем производње и експлоатације технологија, при чему се 

концентришемо на питање технолошког живота, питања документације, питање 

темпоралности и питање ауторства у верификацији технолошких догађаја.  

С једне стране, реч је о чиниоцима, који подлежу административним 

конвенцијама, правилима техничке документације и дескрипције, уређености 

централизованог поретка и нормативној контроли,  а на другој страни 

темпоралној неодређености у јавности, која профилише документацијско време, 

као јавно непрепознатљиво, све док технолошка иновација не изгуби својство 

актуелне иновативности.  

У погледу ауторства, област војних технологија, због захтева 

унификације докумената, лишена је јавних представа о аутореференцијалним 

објашњењима, као и дескрипције о мотивацији, процесима развијања идеја, 

контекстима реализација, дивергентности могућих праваца мишљења, 

проблематизацији компетенција и мери колективног ауторства.  

Може се закључити да се технолошко и херитолошко виђење разликују у 

домену описа свеобухватности и врсте чињеница. Технологија се појављује на 

основном научном нивоу, базирана на питању структура, односно објеката са 

одређеним односима међу њима, као огледало друштвено историјске праксе. 

Херитологија, међутим, иако превасходно везана за напредак технике у 

емпиријском расту,  свој појмовни развој претежно базира на интелектуалним 

ресурсима општег цивилизацијског и културног миљеа, па је отуда огледало 

вредносног система, који поред образовног, неретко има и конотације 

идеолошког, базираног и на детерминацијама наука, које сагледава у очекивању 

стварања нових паралела између развитка науке и других области културе14.  
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Актуелне промене у области документовања технолошких догађаја 

доводе до новог схватања записа, који више не представља акумулацију 

информација и података, већ културни артефакт. Тиме се корисницима омогућава 

стварање нових поредака и креативније коришћење информација, а архиви више 

немају евиденционо-меморијалну, веч активну културну мисију15. Имајући у виду 

односе парадигми које се успостављају у складу са дијалектиком промена 

научних теорија, поглед у будућност, дакле, проходност кроз време, за научно-

технолошки допринос као вредност баштине, процеси стварања докумената и 

њиховог чувања показују се као прворазредни културолошки чиниоци, који 

показују динамику промена парадигми. 

1.2. Друштвени развој 

Перманентни развој високе технологије и њена примена у привреди и 

друштвеним токовима ствара ново поглавље у развоју производних снага, 

фактора производње и њихових карактеристика као и производних односа. Развој 

високе технологије заснива се у првом реду на развоју науке и њеном укључењу у 

друштвене токове, дајући при том широке могућности за решавање бројних, 

веома крупних проблема који се јављају у светској привреди. 

Tакође развој високе технологије подстиче даљи научно – истраживачки 

рад не само у области производње, већ и у осталим дисциплинама, од чијих се 

резултата очекују озбиљни подстицаји у даљем развоју друштва. Tо никако не 

значи да су могућности и резултати нових доприноса у привреди исцрпљени. 

Реално је у том домену очекивати новe резултате с обзиром на динамику којом се 

и данас појављују, као и на њихов растући утицај на привреду и друштвени 

развој16. 

Знање је основна компонента развоја високе технологије као што је то 

увек и било у историји. Оно што карактерише развој савремене високе технике и 

технологије јесте врло велика концентрације знања као важног подстицаја. 

Научноистраживачки рад, данас је непосредна производна снага 

савременог света. Све је више научних резултата, који налазе директну примену у 

производњи, па је богатство у данашњем индустријском друштву све мање одраз 
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онога што човеку пружа природа, а све више поприма материјализовани облик 

интелектуалних стварања на подручју научно – истрживачког рада17. 

Уколико мала земља (према броју становника) са својим научно 

итраживачким потенцијалом (сл. 1) продукује бројније и квалитетније, 

технолошки применљиве резултате, утолико постиже већи производни потенцијал 

и ствара реалне основе за превазилажење својих уских граница. 

 

 

Сл. 1. Број објављених радова у Србији у периоду од 2000. до 2010. год18.  

 

Велика и значајна научна открића која су битно мењала величину и 

правац енергије са којом је човек могао богатства природе да претвара у 

материјална добра, којима су остварена велика побољшања животног нивоа 

становништва, најчешће нису настајала као резултат унапред тачно предвиђених 

циљева и програма истраживања19. Тако је „атомска енергија настала, као и 

Њутнова открића, не стремљењем ка јасно сагледаним друштвеним користима, 

већ као резултат личних опредељења неколико људских генија“. 

Између ових великих открића, која дају посебна обележја појединим 

епохамa, одвија се широка и интензивна активност, чије је укупно дејство на 

технологију производње такође веома значајно. Нова открића у једној области 

подстичу или захтевају проналаске у комплементарним подручјима. На пример, 

решење млазног мотора није могло да се реализује док није пронађена нова 

адекватна легура која је могла да издржи веома високе притиске и температуре. 

Истраживања у једној области отварају нове могућност за технолошким 
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побољшањима у другим, као на пример нуклеарнa истраживања (која су као нус 

продукт дала методе знатно јефтиније производње титана), омогућила су 

економичне реализације неких других идеја20. 

Вероватноћа апсолутно већeг броја ових фундаментално и производно 

оријентисаних открића, утолико је већа, уколико је већа концентрација 

истраживачког потенцијала и расположивих средстава. Треба рећи, да овде није 

битна само идеја. Анализа највећих открића XX века показује да је највећи број 

идеја био резултат личне надарености проналазача, а не унапред планираног, 

организованог рада у истраживачким лабараторијама. Међутим, историја 

појединих открића и њихове технолошке примене такође показује да су велику 

улогу имали руководство и финансијски потенцијал предузећа која су, полазећи 

од анализе примене и могућих економских резултата, прихвтила проналзаче и 

организовла рад на трансформацији идеје у нова ефикаснија привредна решења, 

било у облику процесне технологије или нових производа21. Отуда не само да 

реализација једнog проналаска зависи од људских и материјалних потенцијала 

који се могу ангажовати (сл. 2), од организованог рада на развојном истраживању 

у којима се уочавају потребе за новим истраживањима и иновацијама, већ постоји 

и већа вероватноћа да у атмосфери интердисциплинарне узајамне сарадње и 

размене мишљења дође до нових проналазака и нових оригиналних идеја. 

 

 

 

Сл. 2. Број објављених радова на 1000 становника у периоду 2010. год. 
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Сл. 3. Број објављених радова на 1000 истраживача у периоду 2010. год. 

 

Иако су значајна открића чији је допринос унапређењe неких технологијa 

резултат рада појединих проналазача, могућности за њихову потпуну економску 

реализацију у производњи захтевају предузећа одређене величине која могу да 

преузму ризике, што је такође фактор концентрације иновација у великим 

предузећима19. Постојање неког одређеног апсолутног нивоа потенцијала у 

погледу величине средстава и истраживачко – развојних и других кадрова 

представља значајан фактор који објективно ограничава могућности мањих и 

малих предузећа да учествују у утакмици за остваривање нових технолошких 

решења у одређеним областима22. 

Према томе, брзи развој технологије и примена нових научних открића у 

области производње не може да настане као резултат једноставног повећања броја 

истраживачког кадра или улагања у истраживања (сл. 3). Ефикасна организација 

процеса технолошких иновација представља само део, чинилац једног ширег 

система који сачињавају целину ефикасне, оптималне организације и руковођења 

производњом у привредним предузећима. Иновација у свом најширем смислу 

обухвата и само руковођење као процес свесне делатности усмерене на 

истраживање и оптимално комбиновање и коришћење свих потенцијала који 

условљавају успешност производних резултата: од науке и технологије преко 
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испитивања тржишта и могућности пласмана до организације производног 

процеса и функционалног усклађивања свих материјалних и људских потенцијала 

предузећа и кooпeрaциje. Технологија управљања и руковођења представља 

специфичaн покретач привредног развоја, чији неадекватан развој, изгледа, 

доводи до све веће економске неравномерности у свету23,24. 

Технолошки прогрес постаје значајан чинилац привредног раста и јачања 

производног потенцијала развијених земаља света. Но он је битно ограничен 

нивом и структуром истраживачког рада, бројем и квалитетом истраживачког 

кадра и средствима која се издвајају из националног дохотка, односно 

материјалном основом и научном политиком који одређују капацитете и 

потенцијале у области истраживања и развоја технологијa у њиховом најширем 

значењу. 

1.3. Техничко – технолошке револуције 

Прва технолошка револуција представља трансформацију човека од 

ловца и сакупљача богатства из „слободне природе“ у произвођача25. 

Први, период одликује физички рад, најдуже траје, а промене су веома 

споре, углавном почивају на искуству, умним и физичким способностима 

појединца. 

То је веома дуг период физичког рада током кога су се средства за рад 

сводила на просте алате и справе. У процесу производње учествује изолован 

појединац или мања група људи и сваки од њих изводи читав процес од почетка 

до краја. Због тога се веома споро повећава продуктивност рада, па се велики део 

чланова заједнице налази непосредно у производњи. 

Са развојем производње и растом продуктивности рада, стварају се 

могућности за настанак вишкова, издвајају се занати од пољопривреде, те врши 

размена, а затим издваја и трговина. Промене настају формирањем удружења у 

којима појединци на основу индивидуалног капитала ангажују неколико радника, 

примењују једноставну организацију и руководе производњом. 

Мануфактура утиче на већу поделу рада унутар одређене производне 

гране, специјализацију радника и специјалност алата, па тако постепено и на даљу 

друштвену поделу рада. 
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Друга технолошка револуција или индустријска револуција – започиње 

применом машина и различитих механизама у процесу индустријске и других 

производњи, и траје све до механичке аутоматизације процеса26. 

Сматра се да друга етапа, почиње индустријском револуцијом, а да је 

њена главна карактеристика механизација поступака. Настанком машине алатке и 

парне машине Џемса Вата (Јames Watt) крајем XVIII века омогућенo је 

организовање низа машина које се допуњују чинећи јединствен индустријски 

процес. 

После индустријске револуције технолошки прогрес захватајући једну 

машину или групу изазива ланчану реакцију, стварајући потребу за усклађивањем 

капацитета целине – ефекат међусобног подстицања нових решења. 

У друштвеној подели рада се издваја производња машина у посебну 

групу. 

Формирају се одвојене научне дисциплане – технологије које бројне, 

разноврсне процесе систематски повезује са достигнућима природних наука, врше 

увођење поступака из једних области у бројне друге (пример хемијских 

поступака). 

Мења се положај произвођача у процесу рада, омогућава запошљавање 

жена, па и деце. Подразумева се универзалност радника (способност да мењају 

гране у којима се запошљавају и прилагођавају се разноврсним пословима). 

Велика техничко – технолошка открића која која су започела са Ватовим 

проналаском парне машине (на крају XVIII века) отворила су епоху индустријске 

револуције која је током XIX века довела до револуционарног преображаја у 

развоју производних снага друштва. Овај развој у току једног века допринео је 

таквом стварању материјалног богатства, које миленијуми постојања људског 

друштва пре тога нису могли створити. 

Заједно са индустријском револуцијом започела је, уствари, нова ера у 

развоју људског друштва, у којој је технолошки прогрес у својим различитим 

манифестацијама постао кључни фактор привредног развоја. 

Настаје концентрација производње, а само велики привредни субјекти 

могу ући у ризик увођења иновација. Врши се деперсонализација капитала и 
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објективизирају методе оцене пословања и управљања. У случају монопола 

омогућава се одлагање примене нових технолошких решења27. 

Осим промена у технологији, техници, конструкцијама, и науци у целини, 

успех је зависио и од општег нивоа развијености земље, расположивости капитала 

и радне снаге, предузетничке иницијативе, политичких и осталих друштвених 

услова. 

Постаје немогуће ограничавање нових решења само на земље прве 

примене. Међународна размена после индустријске револуције створила је услове 

за њихово веома брзо ширење, па је посебно после другог светског рата 

технолошки прогрес реализован у дотле невиђеним размерама. 

Велики део технолошког прогреса не чине само револуционарна открића, 

већ то представља и процес ширења проналазака, тј. бројна даља усавршавања – 

сталним приливом нових идеја. 

Трећа епоха започиње применом аутоматизованих и сличних поступака, 

на квалитативно новим основама, што значи да се човек као произвођач помера из 

процеса производње на њену ивицу28,29. Машине врше свеобухватну контролу, 

регулисање и управљање целокупним процесом, а човек задржава за себе 

креативне активности у вези са тим. Наставља се и примена нових материјала и 

извора енергије. 

1.4. Технолошки напредак 

Већ дуго времна влада чврсто фундиран став да је технолошки развој 

кључни чинилац успешности привредног развоја. Ако се процес производње роба 

и услуга посматра са становишта основног циља привреде – тежња за 

најрационалнијом употребом свих производних снага, а имајући у виду њихову 

општу ограниченост, лако је показати да примена нових технолошких решења 

доводи како до рационалнијег и ефикаснијег коришћења свих производних 

фактора, тако и, често, до великих промена у њиховој суштини. 

С обзиром на његово вишеструко деловање и последице које изазива, он 

спада у групу појава који се у савременом свету изучавајy са различитих аспеката. 

Велику пажњу изазивају економски и социјални аспекти дејства технолошког 

развоја, како у развијеним земљама, тако и у земљама у развоју. Изучавање 
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последица технолошког развоја у развијеним земљама подстицано је даљим 

усавршавањем технологије у циљу присвајања њених економских ефеката и 

отклањања противуречности насталих у одређеним друштвеним околностима. 

Земље у развоју проучавајући дејства савременог технолошког развоја очекују да 

им он олакша и убрза процес њиховог развоја, како би се што равноправније 

укључиле у међународну поделу рада и била омогућена сарадња са развијеним 

деловима света. 

Многа научна истраживања у индустријски развијеним земљама показала 

су да је допринос технолошког развоја стопи привредног раста знатно већи од 

збирног доприноса свих осталих фактора производње заједно (сл. 4), јер се 

повећање продуктивности рада темељи пре свега на техници, технологији и 

образовању, а све већи део раста производње резултат је улагања у научна 

истраживања. Према неким истраживањима допринос технолошког развоја 

повећању стопе привредног раста износио је 60 – 80%, док је пораст 

продуктивности рада учествовао са око 85%.30  

 

 

Сл.4. Фактори привредног раста 

 

Велики значај технолошког развоја захтева разграничавање појмова 

технички прогрес и технолошки развој. Под техником се првенствено 

подразумева скуп средстава за рад у најширем смислу те речи, па према таквом 

схватању под техничким прогресом сматра се проналажење и усвајање нових или 

усавршавање постојећих средстава за рад. Појам технологија углавном 
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подразумева „скуп знања и вештина физичким, хемијским и другим особинама и 

поступцима обраде или прераде сировина, полупроизвода и прерађевина у 

процесу производње“. Имајућу то у виду технолошки прогрес – „саставни део 

производног процеса у коме се механичко – техничким поступцима и хемијско 

технолошким процесима сировине претварају у готов производ“31. 

Уопштено, под технолошким развојем треба подразумевати скуп 

активности помоћу којих се – путем повећања свих а, посебно производно 

оријентисаних знања – усавршавају постојећи и проналазе нови начини 

производње, усавршавају карактеристике постојећих производа, као и већина 

организационих модела и технолошки процеси помоћу којих се рационализује 

производња. Под технолошким развојем поред настанка нових процеса уз 

коришћење нових извора сировина, треба подразумевати: 

- Сталан процес усавршавања средстава и предмета рада и извора 

енергије, увођење нових производних метода и нових начина 

организације и управљања производњом у чијем се резултату постиже 

повећање друштвене продуктивности рада, 

- Стварање нових производа или нових варијанти већ познатих 

производа, и 

- Ово стално мењање технике остварује се било заменом основних 

средстава технолошки савршенијим, било увођењем нове технике 

путем нових инвестиција у већ постојеће гране, било изградњом 

потпуно нових грана32. 

1.4.1 Tехнолошки развој и привредни развој 

Имајући у виду велике и значајне промене које технолошки развој 

изазива у привреди и друштву, он се од од многих аутора третира као 

најзначајнији фактор привредног и друштвеног развоја.  

Сматра се да је утицај технолошког развоја на привредни развој у 

суштини тројак, и да се манифестује у: 

- Повећању квалитета елемената производње и подизању њихове 

ефикасности, односно продуктивности, 
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- Утицају на промену материјалне структуре производње кроз ширење 

друштвене поделе рада и на тој основи проширење асортимана 

производње, и  

- Пресудном утицају на брзину раста привреде, силом већом од свих 

осталих фактора заједно. 

Утицај технолошког развоја на квалитет фактора производње, се постиже 

кроз следеће облике33: 

- Усавршавање средстава за рад, 

- проналажење нових и усавршавање постојећих метода и поступака 

добијања и прераде предмета рада, 

- Проналажење нових видова и извора енергије 

- Развој субјективног (људског) елемента. 

Средства за рад се све време и веома брзо унапређују, тако да се у многим 

областима привреде она данас квлитативно разликују у односу на машинску 

технику, а прост рад човека замењује се аутоматизовањем најпре неких операција, 

а потом комплетним аутоматизовањем читавих производних процеса у којима се 

производња одвија без присуства човека (аутоматске фабрике), укључујући и 

функцију контроле и регулисања. Аутоматизована производња или њени поједини 

сегменти присутни су данас у енергетици, хемијској индустрији, металургији, 

производњи цемента и слично, при чему се овим системима најчешће управља из 

једног центра34. 

Изналажење нових видова енергије и извора познатих, следећи је важан 

правац деловања технолошког развоја на развој производних чинилаца. Он је 

веома значајан, пошто све бржи развој производње, а нарочито примена 

аутоматизације подразумева потрошњу (производњу) великих количина енергије. 

Досадашњој производњи енергије из конвенционалних извора као што су угаљ, 

нафта, природни гас и хидро енергија, технолошки развој је омогућио и примену 

нуклеарне енергије, али и алтернативних извора, као што су коришћење соларне 

енергије, мора, ветра, биомасе итд. 

Проналажење нових и усавршавање постојећих метода добијања и обраде 

предмета рада, се најчешће заснива на развоју примене открића у области хемије, 
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јер се већина предмета рада не налази у слободној природи у таквом облику да се 

могу непосредно употребити у процесу производње неког финалног производа. 

Процес хемизације (хемијске обраде) предмета рада, како се обично овај процес 

назива, битно мења особине предмета рада у производном процесу, тако да он 

постаје активан чинилац у процесу сопствене трансформације да би на крају 

производње добио својства која су предвиђена. Тако је могуће ефикасније 

искоришћавање сировина и повећање продуктивности рада уз аутоматизацију 

читавог (или делова) процеса производње. Хемијски процеси омогућавају 

најцелисходније и најразличитије промене на предмету рада. Према томе су 

потенцијалне могућности хемијске индустрије за производњу нових материјала и 

нових производа готово неограничене. 

Међу новим материјалима значајно место заузимају полимери (пластичне 

материје, синтетички каучук, хемијска влакна), који су већ данас постали значајни 

конструкциони материјали. Осим њих хемијска индустрија производи и веома 

велики број других репродукционих материјала које користе готово све 

индустрије и пољопривреда. То су: ђубрива, пестициди, боје, премази, лакови, 

разни растварачи, помоћна средства за обраду текстила, коже, дрвета и слично. 

Важно је рећи да су посредством хемијских процеса особине многих 

класичних материјали у великој мери побољшане, а самим тим и измењене у 

односу на њихов некдашњи карактер. 

Субјективни фактор је важан облик утицаја на квалитет фактора 

производње. То се примећује на примеру развијених земаља, где се људски 

елемент све више повлачи из процеса производње у фазу припреме, управљања, 

истраживања, пројектовања, развоја. Сличне промене се могу уочити у појединим 

гранама наше индустрије, где се прост људски рад у процесу производње 

замењује радом машина и све више концентрише у тзв. сферу сложеног рада, где 

се рационалније користе његове креативне (интелектуалне) способности. Важно је 

истаћи да се упоредо са наведеним променама постепено превазилази уско 

схватање производног рада, које је формирано у врема доминације занатске и 

машинске производње. Наиме, у условима модерне и аутоматизоване производње, 

под производним радом треба подразумевати и рад инжењера, конструктора, 
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програмера, економиста, научника, и слично, зато што њихов рад битно утиче на 

динамику производње и кретање продуктивности рада. 

1.4.2. Промене у привреди 

Промене у структури укупне привреде значајна су последица савременог 

технолошког развоја, што се огледа у настајању нових грана производње и 

ширењу постојећих. Ширење постојећих и стварање нових грана производње 

утиче на промену пропорција између њих, између појединих области и сектора. 

Оне су неравномерне услед неуједначеног деловања технолошког развоја на 

развој појединих грана и области. Његов утицај је најизраженији у области 

индустрије, али, и у овој области утицај није равномеран приликом развоја 

појединих грана, услед чега долази до сталних промена у структури индустријске 

производње. Наведене промене у структури индустрије и укупне привреде могу се 

видети кроз учешће појединих грана, области привреде, у друштвеном производу, 

дохотку и запослености35. 

Рационално коришћење производних фактора укупно ангажованих или 

утрошених по јединици производње заснива се на организованим и усмереним 

истраживањима и развоју. Захваљујући томе савремени технолошки развој 

омогућава повећање друштвено – економске ефикасности коришћења фактора 

производње, смањујући њихов утрошак36. 

1.4.3. Елементи технолошког развоја 

Технолошки развој је комплексан и неповратан процес чије су основне 

карактеистике сталне измене у производној бази. Промене могу бити различитог 

карактера и на различитим елементима: средствима за рад, изворима енергије, 

сировинама, и слично. Као главни резултат, а и циљ, ових измена настаје нови 

производ. 

Основна особина данашње етапе технолошког развоја је веома брз развој 

науке и њена примена у непосредној производњи. Међутим, у прошлости је 

ситуација била доста другачија. До индустријске револуције, главни покретач и 

извор иновација су били искуство у производњи, оштроумност и ентузијазам 

појединца. Иновације су биле ретке и непопуларне, а технологије су се споро 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         21 



мењале. Половином XIX века се јављају прва велика решења на бази научних 

проналазака, и од тада започиње период бржег развоја науке, која надограђује 

искуство као основни извор технолошких иновација. То су у првом реду захтеви 

индустријске производње. Наиме, иновације засноване на искуствима уз постојеће 

технологије нису могле да доведу до већих промена у производњи, до 

продуктивнијих средстава за рад, до нових производа и процеса. Да би се до тога 

дошло потребна су била научна истраживања у области природних наука. 

Према томе за основне чиниоце који одређују темпо и правце деловња 

савременог технолошког развоја подразумевамо: 

- Основна, примењена и развојна истраживања, 

- Научно – истраживачки кадар (који нам може бити на располагању), 

- Средства за финансирање научноистраживачког и развојног рада, 

- Успешност концентрације и централизације производње, 

- Научно – технолошку политику земље и 

- Степен међудржавне научно – технолошке сарадње. 

Поред наведених као меродавни елементи технолошког развоја, често се 

још посматрају и ниво опште привредне развијености земље, затим друштвено – 

економски систем и политика која погодује или не погодује технолошком развоју 

као и велики број других фактора који су од мањег значаја37,38. 

1.4.3.1. Фундаментална истраживања 

Ова истраживања представљају основни елемент научног рада. Основни 

циљ им је обогаћивање постојећих и дефинисање нових знања о појавама у 

природи и друштву. Непосредне последице ових истраживања су: 

- Повећање фонда целокупног знања, независно од могућности њихове 

практичне примене. Тако су на пр. у овом веку на основу детаљно 

извршених истраживања, темељно (фундаментално) промењена 

схватања о структури материје, о појму простора и времена, о 

могућности генетског инжињерства и др. 

- Дефинисање нових решења за даље активности у оквиру научног и 

развојног рада. 
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Конкретан резултат фундаменталног (основног) истраживања је научно 

откриће (ново решење), које се (ако је то прихватљиво) тек кроз даљу разраду у 

примењеном истраживању и развојном раду, трансформише у доступно решење 

(нови производ). 

Ова врста истраживања је у погледу резултата, трајања и захтеваних 

улагања веома неизвесна и непредвидива. Зато најчешће није лако оценити будуће 

могућности практичне примене добијених резултата. 

Данас је прихваћена подела фундаменталних истраживања на слободна и 

усмерена, а основни критеријум за то је степен слободе истраживача у избору 

области и теме истраживања. 

Слободним фундаменталним истраживањима се сматрају она у којима 

научник или тим којим он руководи, има слободу у избору теме и циља 

истраживања. Ова врста истраживања се најчешће врши на факултетима, 

академијама наука и специјализованим институцијама, у областима где се не 

очекују претерано високи трошкови истраживања. 

Усмерена фундаментална истраживања се од слободних, у првом реду, 

разликују у циљевима, изворима финансирања, временским оквирима и обавезама 

према финансијеру. Код њих субјекат, који финансира истраживање, одређује 

задатак, односно проблем кога треба решити у задатом периоду времена са 

додељеним финансијским средствима. Ова истраживања се врше такође на 

факултетима, академијама и слично као слободна фундаментална истраживања, 

или и у посебним институтима везаним за привреду, као и у оквиру неких 

производних предузећа (посебно оних који су водећи у датој области). 

1.4.3.2. Примењена истраживања 

Примењена истраживања за циљ имају решавање неког практичног 

задатка. Између фундаменталних и примењених истраживања се не може 

поставити оштра граница. Као поуздани критеријум узима се циљ истраживања. 

Ако је циљ истраживања откриће нових знања или проширење постојећих, онда 

се ту ради о фундаменталним истраживањима, а ако је примарни циљ решавање 

практичног проблема, тада је то случај примењених истраживања. Обе врсте 

истраживања су потребне, равноправне и најчешће чине јединствену целину. 
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Ова истраживања скоро увек снабдевају производњу новим решењима и 

другим научно – технолошким информацијама о постојању нових и бољих 

алтернатива и одговора на постојеће проблеме. Односно, највећи извор идеја за 

примењена истраживања је расположиви фонд знања и најсавременијих открића. 

Према томе она су суштински различита од фундаменталних истраживања. 

Најважније карактеристике примењених истраживања, на основу којих се 

она разликују од фундаменталних сy39: 

- Мањи степен неизвесности и ризика него код фундаменталних, 

- Примена резултата се очекује у скорије време, често у одређеном року, 

- Углавном имају обезбеђене изворе финансирања, 

- У одлуци о финансирању је присутан економски момент, у смислу да 

се из њих добија употребљиви патент, 

- Скоро увек су експерименталног карактера и захтевају постојање 

одговарајућих лабораторија, 

- Великим делом су лоцирана у лабораторијама и институтима у оквиру 

производње која их највећи делом и финансира, мада често уз подршку 

државе. 

1.4.3.3. Развојна истраживања 

Активности које подразумева развојни рад се налазе негде између 

истраживања, односно научног рада и почетка редовне производње. Практично, 

развојни рад подразумева све стручне и специфичне активности које се одвијају у 

периоду од краја примењених истраживања, па до почетка производње новог 

производа. 

Ова врста ангажовања у суштини, не укључује неке нове методе и 

резултате, али обично захтева већа емпиријска, технолошка и научна знања из 

разних области, па је то карактеристичан пример мултидисциплинарног решавања 

одређеног проблема. 

Особине и садржина развојног рада зависе од природе проблема и „могу 

да обухвате“40: 

- Развој потпуно нових производа и технологија, 

- Усавршавање постојећих производа и технологија, 
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- Механизацију, аутоматизацију, и компјутеризацију производње, 

- Специјализацију производње, 

- Израду полуиндустријског модела процеса, 

- Тестирање производа, процеса и уређаја и др. 

Нормално је да је ова врста рада највише заступљена у лабораторијама и 

развојним секторима предузећа. Будући да је њихов рад врло разноврсан, то у 

одсецима који се баве развојним радом морају да раде кадрови различитог 

образовања и нивоа стручности. Међутим, ова радна снага по правилу нема статус 

научноистраживачког радника. Ове активности треба да прате свеобухватне 

економске анализе и процене, па радне јединице обавезно у свом саставу имају и 

економисте. Задатак ове службе је да припреме одлуке о комерцијализацији 

производа, као и решења о иновацијама. Зна се да већина научника који раде у 

области фундаменталних истраживања има само делимичне представе о обиму, 

карактеру и сложености проблема који се морају решити да би се један 

лабараторијски проналазак претворио у економски успешан производ. 

За технолошки развој једне земље кључни значај имају фундаментална 

примењена и развојна истраживања, као и њихов адекватан међусобни однос. 

Према томе, ако су ова истраживања у функцији научног и технолошког, односно 

укупног привредног и друштвеног развоја, онда између њих мора постојати 

складан однос у погледу усмерености, развијености, броја кадрова који су 

укључени и средстава која се издвајају за сваки од појединих елемената 

истраживања41. 

 

    Табела 1. Однос трошкова 

ВРСТА ИСТРАЖИВАЊА УДЕО У ИСТР-

АЖИВАЊУ [%] 

Слободно фундаментално истраживање 1 

Усмерено фундаментално истраживање 3 

Примењено истраживање 6 

Развојни рад 90 

Укупно 100 
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Однос трошкова за поједине врсте истраживања може се видети 

рашчлањавањем финалне тржишне цене једног новог производа. Резултати 

показују да трошкови појединих истраживања учествују у укупној цени према 

односима приказаним у табели 1. 

1.4.3.4. Централизације и концентрације производње 

Поред величине земље и развијености њене привреде, претпоставља се да 

и величина и обим њених предузећа и њихова међусобна повезаност и зависност 

утиче на интензитет и токове технолошког развоја. Оваква мишљења заснивају се 

на чињеници да велика предузећа могу самостално да се ангажују у доменима 

научно – истраживачке и развојне делатности оснивајући одговарајуће јединице 

за ову делатност, односно да финансирају ове активности у оквиру самосталних 

институција. 

Искуства неких великих компанија из развијених земаља које троше 

огромна средства за финансирање научних, примењених и развојних 

истраживања, потврђују претходну тврдњу. Односно, ове компаније су схватиле 

да само на тај начин могу обезбедити дугорочан раст профита из кога могу црпети 

високе дохотке управе, добре профите, сталан раст и чврсту позицију на тржишту. 

Велики број аутора који је анализирао однос степена централизације и 

концентрације производње и издвајања за истраживања и развој у земљама 

Европске Уније и САД, дошао је до закључка да америчке компаније издвајају 

знатно већа средства за ове намене од највећих европских компанија у сличним 

гранама. Америчке корпорације су веће од европских, на основу чега се може 

извести закључак о позитивном односу између њихове величине и обима 

средстава која издвајају за научна истраживања и развој. 

Технолошки развој уз помоћ нове технике и потребних пратећих 

околности утиче на процес укрупњавања привредних субјеката, нарочито у оним 

областима у којима има значајније дејство (електроиндустрија, хемијска, 

аутомобилска индустрија итд.). Тако се у неким областима уочава веома висок 

степен концентрације производње, који често превазилази оквире појединих 

земаља, у форми мултинационалних компанија42. 
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Процес концентрације и централизације производње и средстава за 

vнаучно – истраживачку и развојну делатност не завршава се само на томе. Он се 

подстрекава и појачава утицајем државе у развијеним капиталистичким земљама, 

која надгледа дистрибуцију значајног дела средстава која се издвајају за 

истраживање и развој. Расподелу ових средстава она врши, адекватно 

постављеним циљевима концентришући их у поједине гране и области, односно у 

мањи број великих компанија у тим областима и у финансирање државних 

универзитета који школују одговарајуће кадрове. Држава путем поруџбина за 

потребе своје војске обезбеђује тражњу за конвенционалним и новим 

производима, чиме стимулише развој технологије испоручилаца војне опреме. 

Осим тога држава без накнаде уступа фирмама испоручиоцима војне опреме 

проналаске који су резултат рада научно – истраживачких институција које су у 

њеном саставу или које су под њеном контролом. Тако да велике компаније 

постају све тешње повезане са државом, проширујући значај концентрације и 

централизације производње и средстава за научно истраживачки рад43. 

У мањим и средњим земљама, процес концентрације и централизације 

производње нема размере какве уочавамо у великим и привредно развијеним 

земљама. У Југославији а касније и Србији ови процеси су имали нешто другачији 

значај и ток, јер су се тражиле другачије форме у оквиру друштвено економског 

система којим би се успешно надокнадио недовољан степен концентрације и 

централизације производње и средстава за научно – истраживачки и развојни рад. 

1.4.3.5. Научно – технолошка политика 

Научно технолошком политиком се сматра утврђивање стратегије и 

тактике, формулисање циљева, услова, координације и управљања у области 

науке, истраживачког и развојног рада, на основу чијих се резултата увећава 

научни потенцијал земље који се усмерава на реализацију одређених друштвених 

и економсклих циљева. Она је саставни део или је тесно везана са економском 

политиком земље, што значи да има у виду текуће и будуће потребе привредног и 

друштвеног развоја, и да полазећи од њих као и од савремених токова научно – 

технолошког развоја, дефинише циљеве и програме истраживања, потребна 

средства, кадрове и друге услове за њихово остваривање. Научно – технолошка 
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политика неке земље има четири основне функције: планирање, координација, 

подстицање и извршавање43. 

Планирањем се дефинишу циљеви истраживања, њихов приоритет и 

средства за њихово остваривање. Координацијом се обезбеђују одговарајући 

односи између појединих врста истраживања, појединих дисциплина, сектора и 

научно – истраживачких потенцијала у складу са планским задацима, а извршна 

(оперативна) функција обезбеђује практичну реализацију постављених циљева44. 

Овако схватање научно – технолошке политике је новијег датума, а 

формирало се углавном после Другог светског рата, односно од онда када је 

схваћен прави утицај науке и научних истраживања на привредни и друштвени 

развој. Истина, неки облици деловања на науку и истраживања примењују се у 

капитлистичким земљама још од почетка прошлог века. Али, то је углавном била 

подршка коју су богате капиталистичке породице пружале научницима и 

истраживачима. Овакав облик помоћи полако губи значај, да би у току и после 

Другог светског рата држава преузела на себе главни део трошкова истраживања 

како на универзитетима тако и у истраживачким центрима у привреди. Данас 

држава у скоро свим земљама покрива највећи део трошкова истраживања и 

развоја, тако да се може рећи да је у научно – технолошкој политици основни 

субјект45. 

1.4.3.6. Међународни научно – технолошки утицај 

Важна карактеристика процеса савременог технолошког развоја је 

чињеница да научна открића везана за законе развоја природе и друштва нису 

ограничена у свом важењу само за поједине земље, односно немају национално 

обележје46. Ограничења у њиховом значењу и примени настају у међународним 

токовима размене научних информација. Велики део научних информација 

преноси се путем публикација, међународних научних скупова, уколико нису под 

велом државне тајне, када се њихово ширење успорава и зауставља на извесно 

време47,48. 
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Сл. 5. Сарадници САНУ на међународним пројектима у 2011.години 

 

Развијене земље успостављају веома бројне и блиске економске, правне и 

финансијске контакте у области науке и технологије у оквиру укупних 

међусобних односа (сл.5). Сарадња се постиже кроз различите форме као што су: 

- Заједничка улагања појединих земаља или кооперација у 

истраживањима и развоју, 

- Кооперација (сл.6) патената и лиценци, укључујући и инжињеринг, 

- Оснивање специјализованих организација за истраживање и развој и 

међусобну сарадње у овој сфери, 

- Некомерцијалну размену научно – технолошких информација итд. 

Ова сарадње реализује се углавном у оквиру појединих геополитичких 

групација (ЕЕЗ, ОЕЦД, земље у развоју и др)45. 
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Сл. 6. Број радова које су наши истраживачи публиковали у сарадњи са 

страним у 2012. години 

 

1.5. Развој науке крајем XIX и почетком XX века 

Наука се у последњих сто година запањујуће убрзано развијала. 

Практично све главне научне дисциплине математика, физика, биологија, 

непрепознатљиве су у поређењу с тим како су изгледале крајем деветнаестог века. 

Примена нових научних идеја у технологијама, у многоме је изменила нашу 

свакодневицу бар у развијеном делу света. У многим случајевима напредак је 

чињен за опште добро и у име њега, мада је понекад са собом носио велике 

друштвене потресе због занемаривања интереса најширих слојева становништва49. 

Исто тако, наука и технологија утицале су и на то како људи размишљају 

о свету упште. Како је наука напредовала, сами научници су почели да обраћају 

пажњу и на оне аспекте природе који су традиционално били обухватани 

филозофским учењима. Ово је тек пример тога како наука уздрмава и задире у она 

подручја која су раније представљала издвојене области људске мисли50. Смеле 

авантуре ума засноване су на експериментима, посматрањима и теорији. Али, 

како научници постају све амбициознији у погледу својих теоретских идеја, 

утолико оне све више надилазе могућности поимања обичног човека.  
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Модерна ера научне мисли отпочела је са Галилејом (Galileo Galilei) и 

Њутном (Sir Isaac Newton). Наука се отада све више шири и развија. Међутим, 

стварно рођење51,52 велике науке виђено је у првим годинама XX века. 

Најзначајнија открића XIX и пчетка XX века су: 

- 1869. године аутор периодног система Мендељејев (Дмитрий 

Иванович Менделееев), груписао је хемијске елементе по релативној 

атомској маси. 

- Откривени су нови хемијски елементи радијум и полонијум.Пронашли 

су их Пјер и Марија Кири (Pierre Curie, Maria Skłodowska-Curie). 

- Нобел (Alfred Bernhard Nobe) је открио динамит. (Од 1901. године 

установљена је Нобелова награда за хемију, физику, књижевност и 

мир) 

- Развој у области биолошких наука, откриће узрочника маларије 

Лаверан (Charles Louis Alphonse Laveran), Луј Пастер (Louis Pasteur) је 

идентификовао узрочнике беснила. Дарвиново (Charles Darwin) дело 

Порекло врста: (дефинише само оне врсте које се прилагођавају 

условима). Јавља се теорија по којој се наследне особине појављују у 

одређеним временским интервалима – генетика (аутор Грегор Мендел 

(Gregor Johann Mendel)). 

- У области физике, Рендген (Wilhelm Conrad Röntgen) је открио x зраке. 

Почетком XX века стварају се основи нуклеарне физике (Нилс Бор 

(Niels Henrik David Bohr)). Радијацију је дефинисао Планк (Max Karl 

Ernst Ludwig Planck), Радерфор (Ernest Rutherford) је објаснио 

распадање атома. Формулише се теорије релативитета, творац је 

Алберт Ајнштајн (Albert Einstein). 

- У области психологије појављује се Сигмунд Фројд (Sigmund Freud) 

аутор психоанализе. Настаје и теорија условних рефлекса чији је 

творац руски психолог Павлов (Иван Петрович Павлов). 

У том периоду настао је и велики број техничких открића: 

- Као нови енергетски извори јављају се нафта и електрична енергија 
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- Немачки научник, Сименс (Ernst Werner Siemens), решио је начин 

претварања механичке енергије у електричну и обрнуто. 

- Сијалицу је конструисао Едисон (Thomas Alva Edison). 

- Вишефазне стује је открио Никола Тесла 

- У области телекомуникација Бел (Alexander Graham Bell) и Греј (Louis 

Harold Gray) су решили проблем телефона. 

- Морзе (Samuel Finley Breese Morse) је пронашао телеграф. 

- За проналазак радија заслужни су Тесла, Маркони (Guglielmo Marconi) 

и Попов (Александр Степанович Попов). 

- Захваљујуци проналаску нафте Дизел (Rudolf Diesel) је конструисао 

дизел мотор. 

- Форд (Henry Ford) је направио први модел аутомобила 

- Серијски модел аутомобила конструисли су Дајмлер (Gottlieb Wilhelm 

Daimler) и Бенз (Karl Friedrich Michael Benz) 

- Дајмлер је конструисао и први мотоцикл. 

- Процес вулканизације је пронашао Гудјир (Charles Goodyear). 

- Прва трансконтинентална железница напраављена је 1869. године у 

Америци, а прва у Европи конструисана је 1883. године и повезивала је 

Париз и Истанбул, Оријент експрес. 

- 1904. гогине конструисана је транссибирска железница која је 

повезивала Москву и Владивосток. 

1.6. Развој школства 

После слома устанка у Србији 1813. године је престала с радом устаничка 

Велика школа и дуго није отварана ни једна образовна установа. 

А када су хатишерифом из 1830. године Србији дата права и слобода да 

оснива школе, исте године у Београду је отворена Велика школа, која је 

1833.године премештена у Крагујевац, тадашњу престоницу53. 

Нешто касније, када је држава почела интензивно да се развија, а с њом и 

државне установе, јавила се велика потреба за чиновницима. У Србији је било 

мало школованих људи, па су се у судовима и (на другим административним 

пословима) најчешће запошљавали Срби из Угарске. Веома је био потребан 
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домаћи кадар, односно отварање једне више школе која би у првом реду 

образовала чиновнике за различите службе. Тако је 1838.године у Крагујевцу 

основан Лицеј, који је убрзо пресељен у Београд, где остаје до краја рада, односно 

до прерастања у Велику школу 1863.године54. 

Школа је била неопходна држави која је почињала да се развија, а њен 

значај био је видљив тек неколико деценија касније, када су млади и образовани 

лицејци преузели у своје руке највећи број значајних државних и друштвених 

функција, те храбро и одлучно повели државу ка развијеној Европи53. 

Лицеј је израстао у Велику школу 1863. године, а она 1905. године у 

Универзитет55. 

Седамдесетих година XIX века, економски ојачана Србија започела је не 

само привредно и политички него и културно да ојачава везе с Европом. 

Необразоване људе на власти полако су замењивали школовани млади људи. На 

Велику школу долазе стручни наставници, а појединци су се бавили и научним 

радом. Први професори природних наука показивали су да земљи нису довољни 

само чиновници, већ да треба стварати стручни и научни кадар. И све наредне 

реформе ишле су у том правцу и имале су за циљ стварање Универзитета. 

Реални услови за формирање Универзитета стекли су се тек кајем XIX 

века. Тек тада је створена интелектуална атмосфера која је погодовала научном 

раду и озбиљној универзитетској настави56. Већи део наставника Велике школе 

публиковао је радове у водећим европским научним часописима и био цењен и 

ван земље. У Београду су основана научна друштва, покренути стручни и научни 

часописи, образован научни подмладак. 

1.6.1 Стварање београдског универзитета 

Између Велике школе из 1808. године, Лицеја из 1838. године и 

Универзитета основаног 1905. године постојала је велика разлика. Међутим, као 

што су устаничка Велика школа за Карађорђеву Србију, или Лицеј за Србију прве 

половине XIX века, били највеће просветне установе, тако је Универзитет на 

почетку XX века био потребан за повећане културне и просветне потребе земље. 

Да би прерасли у Универзитет, Лицеј и Велика школа морали су да преживе 

бројне трансформације, реформе чије је циљ био реорганизација и усавршавање 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         33 



наставе и развој науке, а које су се дешавале заједно с напретком српске државе и 

развојем српског друштва. 

Министар просвете Андра Николић је почетком 1905. године питање 

универзитета довео до краја. Закон је дат на увид Народној скупштини децембра 

1904. године. Дискусија у Скупштини трајала је неколико дана. Делегати у 

Скупштини, углавном трговци и сеоске газде, који су са великом резервом 

гледали на интелигенцију и високо образовање, ипак су у фебруару 1905. године 

изгласали предлог о оснивању Универзитета: од 117. присутних за закон је 

гласало 110. посланика57. 

И 27. фебруара 1905. године стрпљиво припремани и дуго очекивани 

Закон о Универзитету је усвојен. Истог дана сви наставници Велике школе 

стављени су „на располагање“. Истог дана, посебним декретом именовано је 

првих осам редовних професора Универзитета који су истовремено били и 

привремени Универзитетски одбор: Сима Лозанић, министар у пензији, Јован 

Жујовић, државни саветник, др Драгољуб Павловић, др Љубомир Јовановић, др 

Јован Цвијић, др Михаило Петровић (Филозофски факултет), Милић Радовановић 

(Правни факултет), и Андра Стевановић (Технички факултет). Обавеза Одбора, 

као матичне комисије, био је избор наставног кадра Универзитета и оранизација 

наставе. Цео процес око даље организације Универзитета ишао је преко Одбора 

под руководством Симе Лозанића. Следећег дана, Одбор је обзнанио одлуку о 

избору наставног особља. У марту су изабрани редовни професори Универзитета, 

а одмах затим и ванредни. Потом су факултетски савети доделили катедре 

осморици редовних професора: Сима Лозанић – хемија58, Љубомир Јовановић - 

историја српског народа, Јован Жујовић - геологија, Јован Цвијић - географија, 

Михаило Петровић - математика, Драгољуб Павловић - општа историја (на 

Филозофском факултету), Андра Стефановић - грађевинске конструкције (на 

Техничком факултету) и Милић Радовановић - економија и економска политика 

(на Правном факултету). Тиме је формирање Универзитета било завршено. А 

генерација професора с почетка XX века поистоветила је стандарде у настави и 

науци на Универзитету са европским59. 

Београдски универзитет је био попут класичних универзитета у Европи, 

формираним током XIX века, независан, са циљем да школује омладину за 
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неопходне чиновничке службе, али и за друге послове у здравству, просвети, 

техничким службама и слично. Универзитет је имао обавезу и да развија науку. 

Поједини професори су изучавали неке научне области још одавно, као и 

дисциплине у којима је школован научни подмладак60. 

Универзитет је свечано отворен 2. октобра 1905.године у присуству 

краља, престолонаследника, чланова дипломатског кора, народних посланика, 

чланова Државног савета, епископа, митрополита, ректора и професора 

Универзитета, делегата средњих и стручних школа, као и представника 

просветних и културних друштава и штампе. Свечаности су присуствовали и 

представници Софијског, Загребачког и Туринског универзитета, делегати 

Словенског друштва у Прагу, управник Текелијанума. Универзитезу је упућен 

велики број писама са поздравима и најлепшим жељама из свих југословенских 

крајева и великог броја европских земаља61. 

И поред многих мана које је имао Универзитет, његово оснивање је био 

најважнији културни догађај у Србији тадашњег времена, неопходан за даљи 

развој просвете и науке, а можда најважније, и за просперитет читаве земље. 

Више није било разлике између студија на страни и на Београдском универзитету. 

1.6.2. Први наставници београдског универзитета 

Наставници универзитета били су разврстани у редовне и ванредне 

професоре, сталне и привремене, доценте, хонорарне професоре и асистенте. 

Закон је све професоре Велике школе ставио на располагање, поштовани су 

услови за избор нових кадрова за Универзитет у Београду. 

Избор за сва професорска звања није ишао лако, јер је био у вези са 

страначким интересима појединаца (један део професора је био укључен у 

политику). И ту су била сукобљавање и компромиси. Наравно да је ограничен 

број био брана даљем развоју Универзитета у Београду. Морла је бити 

направљена редукција која је била више финансијске, него стручне природе. 

Посланици су ограничавали буџет и за места и за плате професора. Углавном 

сеоске газде и трговци сматрали су да им не требају чиновници и господа. 

Међутим Универзитет у Београду је ускоро пребродио почетне тешкоће и 

углавном се изједначио са развијеним европским универзитетима и по нивоу 
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наставе и по научним резултатима. Баш у том периоду, на Универзитету у 

Београду су радили бројни наши великани чији су научни резултати и дело стекли 

велико признање не само у нашој, него и у међународној јавности и чије дело има 

непролазну вредност у нашем, а и у будућем времену62. 

У то време прерастања Велике школе у Универзитет у Београду, поникли 

су најистакнутији великани наше науке. Један од њих је и Миодраг Петровић 

Алас (сл. 7), знаменити научник, академик САНУ и дописни члан бројних 

иностраних академија наука, инжењер и врстан риболовц. 

 

 

Сл. 7. Михаило Петровић 1905. године 
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По свом научном раду и резултатима Михаило Петровић Алас се сврстава 

у највеће српске математичаре, једини математичар међу 100 најзнаменитијих 

Срба. Његова заслуга је посебно велика јер је био оснивач београдске 

математичке школе, из које је изашао велики број његових ученика који су били 

настављачи његовог дела. Све докторске дисертације из области математике 

одбрањене на Београдском универзитету од 1912. године до Другог светског рата, 

биле су под његовим менторством. 

Студирао је на Великој школи, у Паризу и Сорбони, математику и физику 

и одбранио докторат са одличном оценом. Публиковао је преко четири стотине 

научних радова, посебно из области математичке анализе и теорије 

диференцијалних једначина и теорије функција, многобројне патенате из 

различитих области. Запажен је и као књижевни ствараоц. Издавао је 

математички часопис на француском језику у коме су сарађивли угледни 

европски математичари. Михаило Петровић је творац Теорије математичких 

спектара и Математичке феноменологије као нових области у математичким 

истраживањима. Аутор је и популарних путописа и романа. Као велики риболовац 

добио је име Мика Алас.  

Учествовао је у Балканским ратовима и Првом светском рату као официр, 

а после рата је био резервни официр. Бавио се криптографијом. У време Првог 

светског рата професор Петровић је био и врло успешн шифрант српске војске.  

Његови шифарски системи су дуго година коришћени у војсци, све до Другог 

светског рата. Године 1941. он је поново позван у рат као резервни официр, 

Немци су га заробили, али су га после краћег времена ослободили због болести. 
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2. МЕТОДОЛОШКА ОДРЕЂЕЊА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПАТЕНАТА 

МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА 

 

2.1. Методолошка одређења и хипотеза валоризације патената 

Михајла Петровића Аласа 
 

Концентришући се на питање исказа у дескрипцији научно-технолошких 

стваралачких доприноса, где на пољу технологија пре свега располажемо 

техничким и технолошким описом у свим његовим модусима (идејне скице, 

цртежи, фотографије, прорачуни (формуле), табеле, дијаграми и др.) и 

реферирајући на схватање, које исказују Драјфус и Рабинов63, базирамо се на  

неколико основних проблема, који припадају сфери технолошко-херитолошке 

валоризације64: 

1. Проблеми презентности научно-технолошког доприноса исказаног у 

патентној форми*, 

2.  Проблеми супстанцијалности презентоване садржине**,  

3. Проблеми димензионисања интенционалних корелата, имајући у виду 

дисциплинарно одређење патентног опуса аутора*** 

Уважавајући теоријске погледе на технолошки дискурс, питање 

херитолошког погледа на дискурзивне одређености у погледу научно-

технолошког доприноса, могуће је разрешити на више начина, у складу са ставом  

да „дискурзивне праксе нису само начини производње дискурса, већ да се праксе 

уобличавају на техничким скуповима, у институцијама, у схемама понашања, у 

типовима преноса и дифузије, у педагошким облицима, који их у исто време 

намећу и одржавају.“65  

 

*Текст патената и експликација у донекле архаичном француском језику, морали су потребе овог 

рада бити подвргнути овој врсти анализе  

**Питање да ли је дата појава или проблем само споредни ефекат одређеног ланца технолошких 

узрока и последица, а не његов главни ефекат; 

***Научно истраживање може да буде плодоносно, а да притом не функционише у складу са 

строгим критеријумима проходности кроз време, који су формулисани у херитологији  (Laudan, L. 

1990. „Demystifying Underdetermination” u: Wade Savage, C. (ed.), Scientific Theories, (Series: 

Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 14), Minneapolis: University of Minnesota Press, 

str. 267–297 
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Реч је о питањима која захтевају анализу било да им примарно прилазимо 

са аспекта технологије или културе, уклапајући их у интегралну - херитолошку 

слику, посебно у области презентације војних технологија, које у креирању 

иновација увек иду неколико корака испред свог времена, иницирају технолошке 

промене и модернизацију друштва, а у перцепцији културне јавности нису 

видљиве сразмерно доприносу укупном људском искуству. 

Након прелиминарне анализе патената, чији је коаутор, односно аутор 

Михајло Петровић Алас, уочавају се два основна питања:  

 валоризација патената као независног технолошког доприноса; 

 валоризација патената као интегралног дела научно-технолошког 

доприноса Михајла Петровића Аласа. 

У том контексту у раду ће бити примењене опште и посебне научне методе: 

 Опште: метода студије случаја, компаративна и историјска метода;  

 Посебне: анализа са посебним освртом на структуралну анализу, 

синтеза, генерализација и специјализација, индукција и дедукција.  

Начин прикупљања информација – анализа докумената, као основна 

техника квалитативна, са напоменом да није било могуће обухватити све 

евентуално постојеће документе.  

У складу са наведенима, формулише се и основна хипотеза истраживања: 

Патенти Михајла Петровића Аласа резултат су интегралног научно-

технолошког концепта који у домену математичких дисциплина даје 

нову парадигму, док се у области техничко-технолошких наука налази у 

домену оптимизације у области теорије механизама, која се у 

индустријском и научном наслеђу Србије тeхнолошко-херитолошки 

валоризује као самосвојан квалитет дисциплинарног прогреса, који је 

претежно образовно – дидактичког карактера. 

2.2. Привреда ново настале државе 

За време првог светског рата и формирања Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца у југословенским државама је дошло до значајних промена у 

политичком, економском, културном погледу. За социјалне категорије (у првом 

реду буржоазију) које су биле идејни творац процеса стварања јединствене 
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државне територије југословенских народа почетком XX века основне идеје су 

биле, као прво, ослобођење и уједињење југословенских земаља, као друго, 

стварање услова за историјски прогресиван још снажнији развој капиталистичке 

производње и капиталистичких друштвених односа. Ствараоцима нове идеје 

чинило се да се на овом историјском простору самим актом уједињења остварују 

велике перспективе. Ова погрешна процене је касније плаћена великом ценом 

националних и социјалних разочарања. 

Историјско наслеђе које је у великој мери оптеретило државну заједницу 

југословенских народа, међународно правно прокламовану мировним уговорима, 

састојало се од предуго задржаних феудалних односа у подручјима која су до тада 

била у саставу моћне Отоманске и Хабзбуршке империје, од непрекидних сукоба 

три конфесије на граничном простору Запада (Европе) и Истока (Азије), као и 

закашњења, чак и век и по, у индустријској револуцији за најразвијенијим 

земљама Европе, као што је била Енглеска66. Тај век и по ће непрекидно 

оптерећивати развој југословенске државе у XX веку, као и граница Запад – 

Исток, тј. Европа – Азија. О различитом наслеђу на овом историјском простору 

најбоље говори то да се најнапреднији делови југословенског друштва налазе 

1918. године у процесу друге индустријске револуције, тј. увођења електричне 

енергије у индустријску производњу као погонске енергије67 док у исто време у 

забаченим брдовитим беспућима Балкана велико цивилизацијско достигнуће 

представља замена луча петролејском лампом.  

Ступивши 1918. године у оквир заједничких државних граница, после 

вишевековног одвојеног и различитог историјског развоја, југословенски народи у 

нову државу уносе не само добру жељу за напреднији и бољи, модернији живот, 

него и наслеђене различитости, које ће у истој мери колико обогаћивати, толико и 

оптерећивати у целом међуратном периоду заједничко живљење и интеграционе 

процесе. Нарочито ће неуједначени ниво у индустријском развоју, тј. 

различитости у степену индустријске цивилизације изазивати убудуће сталне 

несугласице у привредном животу и развоју државе. Заоставштина феудализма 

рефлектујући се кроз индивидуализам и регионализам отежаваће организовање 

заједничког југословенског тржишта, а тиме успоравати развитак капиталистичке 

привреде, и бржу индустријализацију државе. Уз остатке феудализма, као 
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последице дотадашњег живота и рада југословенских народа у различитим 

државним целинама, Краљевина СХС је наследила, поред осталог четири 

различита железничка система68, седам различитих законодавстава, неколико 

различитих важећих валута, итд. 

У току опште неуједначености развоја капитализма у неким 

југословенским земљама индустријска револуција је одиграла велику улогу. 

Али у случају стварања нове државе „уједињење, политичко прибирање и 

интегрирање“ ишло је испред економског. Процес економског зближавања 

југословенских земаља 1918. године тек започиње69. Овај обрнути ток 

обједињавања, од политичког ка економском, отежавао је основну замисао око 

уједињења. Свеобухватни историјски прогрес требало је да политичко стварање 

јединствене државне територије за собом покрене из вековне заосталости сав 

потенцијал економских и друштвених снага до тада разједињених и различитих 

народа70. 

Створена у току бурних догђаја првог светског империјалистичког рата, 

који су водиле капиталистичке државе света за нову поделу колонија, тржишта и 

сировина, Краљевина СХС оптерећена својим проблемима припадала је и судбини 

послератне Европе. После рата и југословенске земље у великој мери притискају 

и потресају велике последице четворогодишњег тоталног рата: многобројне 

људске жртве, разореност материјалних добара, рушевине, пусти и разорени 

градови и села, оскудица71, дезорганизација у јавним финансијама, енергетски и 

други проблеми, отежане комуникације и саобраћај. Посебно велике тешкоће са 

железничким саобраћајем, разореним мостовима и путевима онемогућавале су 

нормално снабдевање фабрика и функционисање тржишта. 

2.3. Заоставштина после ратова 

Већ су балкански ратови прекинули какав такав привредни живот и 

развитак оних југословенских земаља на чијoj територији су вођени. На балканске 

сукобе наставио се Први светски рат, па су тако Србија, Македонија, Косово и 

Метохија и Црна Гора готово у непрекидном трајању од шест година биле 

изложене ратним разарањима. Материјална штета почињена у току Првог 

светског рата земљама које су ушле састав Краљевства Срба Хрвата и Словенаца 
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била је велика и то у земљишту, зградама, рудницима индустријским 

предузећима, водоводу, средствима комуникације, културном благу. Повлачећи 

се, непријатељска војска је систематски уништавала железничке пруге, руднике 

угља, и све друго чиме је задуго могла онеспособити или барем успорити 

обнављање привредног живота, што је имало за последицу и социјалне 

проблеме65. 

Свеукупан развој Краљеине СХС као и целе Европе има тешкоћа са 

прилагођавањем новим државним границама које су створене, што се нарочито 

односи на настанак нових националних држава распадом Аустроурарске: 

Републике Чехословачке, Републике Мађарске, Републике Пољске, Аустрије. 

Тешко иде такође и прилагођавање новонасталој међународној ситуацији појавом 

на тржишту САД са њиховим бурним развјем технологије и новој прерасподели 

сировина и тржита. Истовремено тежња капитлистичких држава за привредном 

независношћу доводи до изражене протекционистичке политике која има за 

последицу поремећаје у међународној трговини72. Стварањем СССР-а такође 

долази до проблема у Европи, јер се за западноевропске капиталистичке земље 

затвара једно велико привредно тржиште.  

На пример, једно од великог броја практичних питања пред, 

новоосновану државу се постављао и проблем начина регулисања приватне 

индустријске својине и права на индустријске трговачке марке, као и питање 

решавања њихове заштите. Овај проблем је дотицао и питање регулисања 

међународних односа и закона. У међународном праву су практикована два 

принципа: територије које се припајају некој држави која већ постоји примају 

законе те државе и на анектирана подручја се проширују уговори закључени од 

стране државе која врши анексију; други, у случају да настаје посебна држава 

одвајанјем од државе, која је пре постојала, морала је да поштује уговоре које је 

закључила држава у чијем је саставу раније била. 

1919. године било је актуелно питање да ли ће се уговори који су раније 

потписале Аустроугарска и Краљевина Србија пренети сада на целокупну 

Краљевину СХС, односно да ли ће нова држава решити да буде члан Париске 

конвенције за заштиту индустријске својине и да ли ће жигови који су раније 

регистровани у Бечу од стране Међународног бироа остати и даље штићени на 
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југословенској територији некадашње Аустроугарске. Што се тиче територије 

Србије, очекивало се да ће она пристати на Мадридски аранжман од 1891. године, 

односно међународно регистровање и трговачких жигова, да би се увео исти 

режим за целу државу72. 

Законодавство нове државе почиње да се бави индустријском својином од 

1920. године, када је донета Уредба о заштити индустријске својине73. 

Осим неспоразума са Аустријом и Мађарском нова држава је требало да 

реши и низ проблема са Италијом, и то она која су раније била регулисана између 

Италије и Аустроугарске монархије, јер је Далмација у индустријском погледу 

била углавном зависна од бечких финансијских кругова и то преко тршћанских 

кругова. После краха Аустроугарске бечки и будимпештански кругови уступили 

су Италијанима своје интересе на Јадрану, па су тако све веће фабрике у околини 

Сплита, затим рудници угља у Велешћу и Северићу, дошли у руке Италијанима. 

Поред тога, како је у Далмацији било мало домаће квалификоване радне снаге за 

индустријску производњу, доскора су ту оскудицу углавном надомештали Немци, 

сада уместо њих овде долазе Италијани. 

Међународним уговорима је требало решити и питање регулисања 

обавеза које су настале за врема Аустро – Угарске, а која услед њеног распада 

нису била оствариве, нарочито регулисање новчаних обавеза, које су постојале 

између грађана разних држава, наплаћивање инвалидских ренти, болничких 

трошкова, пензија чиновницима и официрима, двоструко опорезивање итд74. 

За привреду је од великог интереса било решаванје питања бављења 

занатима, трговином и индустријом грађана једне државе на територији друге. 

Дуго ће се протезати ова нерешена питања, јер су између свих делова Аустро – 

Угарске Монархије постојале јаке пословне везе, па су после рата затечени многи 

нерешени дугови и спорна потраживања, како између пословних партнера унутар 

новооснованих држава, тако и између држављана једне и друге новоосноване 

државе. Док су дугови и потраживања, који су настали пословањем још пре рата, 

са припадницима Републике Аустрије убрзо рашчишћени, дотле овај проблем 

неће бити регулисан са Републиком Мађарском ни читаву прву деценију 

постојања Краљевине СХС. 
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2.4. Могућности индустриског развоја Краљевине СХС 

1.4.1. Географски положај 

По свом географском положају Краљевина СХС је била балканска и 

средњоевропска, јадранска и подунавска земља. Долином Дунава, Саве, моравско 

- вардарском долином водиле су важне међународне саобраћајнице. Осим тога, 

она је била и поморска земља. Повољан географски положај омогућавао јој је да 

постане веза између индустријског запада и пољопривредног истока, као и да се 

сама развије у правцу значајније индустријско – аграрне земље. 

На почетку XX века југословенске земље су природна веза између два 

огромна и различита економска и цивилизацијска подручја. Због тога су, оне у 

центру интересовања међународне политике, као и територија интересних сукоба 

великих империјалистичких сила за поделу утицаја. 

На западу и северу државе налазиле су се индустријски развијене земље 

као што су: Аустрија Италија, Чехословачка, Белгија, Немачка, Француска, 

Енглеска, а на истоку и југу изразито пољопривредне земље као што су: Румунија, 

Бугарска, Грчка, Турска. 

Према природном богатству и другим основним условима за развој 

индустрије Краљевина СХС имала је много предности у односу на већину 

европских земља, али је јаз између могућности и остварења био велики. Иако је 

имала природне предиспозиције и предуслове да се користи поморском и речном 

пловидбом, железницама и другим саобраћајем, остваривање комуникација је 

ишло веома тешко, а самим тиме и привредна интеграција државе75. 

Особине развоја индустрије Краљевине СХС најочигледније је 

показивала разлика између домаће производње и увоза индустријских производа 

које је новооснована држава највише и увозила76. Тако су се 1923. године, од 

вредности укупно увезених производа, три четвртине односиле на индустријску 

робу. 
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Сл. 8. Вредност увезених производа 

 

Краљевина СХС је спадала у оне индустријски слабо развијене државе, 

које су биле приморане да у већој мери извозе сировине, а увозе готове производе. 

Тако је у трговинској размени за више рада добијала мање вредности, па је на тај 

начин експлоатисана од стране индустријски развијених држава. Да би се ово 

стање ублажило потребна је била већа индустријализација земље. Извозећи 

готово само пољопривредне производе и сировине држава је била у подређеном 

положају, јер то за њену економију ни мало није било повољно. Од 

пољопривредних производа који су извожени „вредне су помена” само брашно, 

месне прерађевине, суве шљиве, вино и алкохол. 

Пошто је највише извозила пољопривредне производе, производе 

шумарства и рударства, положај Краљевине СХС у међународној размени је био 

неповољан. За период 1922 – 1939. године, за који постоје статистички подаци, 

трговински биланс државе је био неравномерно уравнотежен и због 

несистематског вођења трговинске политике77. 

2.4.2. Рсположиво богатство 

Југословенске земље су располагале потребним природним условима за 

развој индустрије, почев од повољног географског положаја (близу је својим 

увозним и извозним тржиштима), преко повољног наталитета који је обезбеђивао 

повећање унутрашњег тржишта и раст радне снаге, до богатства сировинама. 

Односно, Краљевина СХС је била земља сировина и погонске енергије. 

Држава је било богата сировинама толико, да је у то време постојала велика 

могућност за развој индустрије. Све гране пољопривредне индустрије од млинске, 
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производње шећера, алкохола, до прераде меса и индустрије пива имале су 

могућност развоја, па је њихова производња већ и тада полако али сигурно 

прелазио у извоз. Најразвијенија грана текстилне индустрије, индустрија лана и 

конопље заузимала је значајно место на међународном тржишту. Површина шума 

(сл. 9.) од око 32% целокупне површине државе омогућавала је развој свих врста 

индустрије дрвета: производњу танина, целулозе, дестилацију дрвета и др. Такође 

постојало је велико богатство у рудама које је ширило перспективе развоја тешке 

индустрије. Краљевина СХС располагала је и великим енергетским изворима: 

црним и белим угљем, тј. електричном енергијом. 

 

Сл. 9. Површина земље која је под шумама 

 

Утврђено је да Краљевина СХС располаже значајним залихама угља. 

Такође је утврђено да постоје резерве металне руде, па се претпостсвљало да 

југословенске земље имају добре услове за већи и самосталанији индустријски 

развој. Ниво на коме се налазило рударство у Југославији, третиран је, међутим, 

само као „почетни прилаз будућем развоју”. 

Скоро да није било руде које није било у Југославији, па је мали број 

земља у Европи тог времена имало тако разноврсно рудно богатство. Али и поред 

свег богатства државе угљем његова производња није задовољавала потребе, па се 

он морао увозити. Тако је, 1931. године увезено 86.529 тона угља78. 
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Важно место међу металним рудама заузимала је гвоздена руда. 

Краљевина СХС је била у Европи најбогатија држава гвозденом рудом, и једна од 

најбогатијих у свету. Познати часопис „Индустријски преглед“ писао је 1936. 

године о важности гвожђа: „Немогуће је на индустријализацију једне земље и 

помишљати нити плански програм о индустријализацији стварати ако не постоји 

први услов за индустријску самосталност и индустријски развој. А тај први, битни 

услов јесте гвожђе и челик”79. 

Иако је рационално коришћење енергије претпостављало искоришћење 

водених снага а не фосилног горива, на томе се мало радило, јер није постојало 

адекватно управљање енергијом. 

Краљевина СХС се одликовала богатством у речним токовима. Посебно 

су погодне за изграднју хидроцентрала биле реке јадранског слива са кратким и 

брзим токовима и дубоко усеченим кањонима, токовима пресецаним водопадима. 

Тако је на једној од њих, Цетини, између два рата била изграђена и највећа 

југословенска хидроцентрала. Највећи потенцијални извор енергије у 

црноморском сливу је био Дунав80. 

Према званичним подацима, Прве светске конференције о погонској 

енергији која је одржана у Лондону 1924. године, Краљевина СХС је је заузимала 

седмо место у свету према расположивом воденом потенцијалу, међу државама 

које су присуствовале конференцији, а у погледу коришћења водене снаге била је 

на четрнаестом месту81. 

Капитал као елемент индустријализације представља веома важан фактор 

развоја. За разлику од већине западноевропских фабрика, које су као стара 

предузећа биле већ давно отплатиле уложене инвестиције, југословенске фабрике 

су читав међуратни период управо чиниле напоре у правцу даљих улагања 

капитала82. 

Како би се обезбедила средства за набавку сировина и полуфабриката, 

плате радника и продају дела робе на кредит, као и могућност изградње нових 

фабрика, били су непходни велики напори. Неопходна велика средства нису 

могла да се обезбеде без помоћи јаке кредитне организације, па је дошло до 

презадуживања индустрије. Претпостављало се да половина средстава коју 

целокупна привреда дугује новчаним заводима, припада дуговању индустријских 
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предузећа, па је и већи део народне штедње коју су контролисали новчании 

заводи служио за помагање индустрије (сл. 10). Али, све то није било довољно, па 

су управо у „апсолутној несташици капитала, и безизгледности да се до њега у 

већој мери дође”, стајала и ограничења индустријализације Краљевине СХС. „Сви 

повољни природни предувети, све административне мере, па и све високе царине, 

немоћне су, када се тиче индустрије, пред Његовим Величанством, Капиталом”, 

писао је у „Новој Европи” Иво Белин83. 

 

 

Сл. 10. Расподела народне штедње 

 

Од 1,2. милијарди динара обезбеђених за индустрију, Народна банка је 

само нешто више од 200 милиона динара наменила индустријској производњи. 

Када је Централа индустријских корпорација протествовала код Управе Народне 

банке са циљем да се индустрији посвети више пажње, барем при додели 

ослобођених кредита, одговорено јој је да то није могуће, јер индустријалци 

немају довољно потребних пословних меница. Народна банка је индустрији 

ускраћивала кредите и ради тога, што је сматрала да би због кредита које даје 

индустрији, а који су најчешће дугорочни, и сама могла постати неликвидна. 

Међутим, то је био само изговор, који се види и по томе што је у исто то време 

Народна банка непрекидно давала кредите приватним банкама које су их даље уз 

велике камате давале индустрији84. 

Због тога је Народна банка често бивала изложена јавној критици, 

осуђивани су и њени унутрашњи односи. У кругу деоничара Народне банке 
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постојале су две струје. Конзервативна група није могла да се снађе у новим 

околностима и да прихвати да Народна банка треба и да регулише новчане токове, 

а не само да додељује кредите и издаје „лепо фризиране билансе”. Такозвана 

напреднија група коју су углавном представљали банкари, тражила је модернији 

однос према проблемима за нове и опште привредне тешкоће увећане државе. 

Међутим и уредник “Нове Европе” Ђ. Ћурчин, је тврдио да и ти такозвани 

прогресивнији, са малим изузетцима, „употребљавају исте методе које су 

употребљавали и стари, методе кумства, сродства, и партизанства”. 

2.4.3. Искоришћеност потенцијала 

Питање стране радне снаге је био проблем у целом међуратном периоду 

тркође и проблем удела страних инвестиција у југословенској индустрији. Ови 

проблеми нису били ни мало једноставни. Увек су били повезани не само са 

решавањем проблема интереса страног капитала у овом подручју, него и са 

питањем квалификоване радне снаге у југословенској индустрији. 

Нема тачних података колико је и које струке страних радника после 

1918. године дошло у југословенске крајеве, или у њима живело пре настанка 

Краљевства СХС. Зна се да је након рата државу напустио велики број страних 

радника, због чега су трпела највише индустријска предузећа, која чак ни 1924. 

године нису имала довољан број стручњака и квалификоване радне снаге у 

производњи. Без дугогодишњег практичног искуства и теоретског школског 

образовања, југословенски радници нису могли да раде квалитетно боље и више 

од западноевропског и средњеевропског радника. Стручна домаћа радна снага 

требало је да се ствара, што није био нимало лак задатак, јер је оснивање стручних 

школа било још у повоју. Ту је био присутан и страни монопол на квалификацију 

и знање које се чувало од наше радне снаге, да би страни капитал приграбио себи 

привредну доминацију и у домаћим фабрикама. О томе упечатљиво говори 

податак да су тек 1922. године први пут два наша радника, Србина, из државне 

фабрике на Чукарици у Београду положила испит за куваре шећера и да су они 

били први домћи кувари шећера у свим фабрикама шећера у Краљевини СХС85. 

По питању радне снаге југословенска карактеристика је била то, да 

великом броју домаћих радника у индустријским предузећима није фабрички рад 
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био једино стално запослење, јер су радили најчешће и у пољопривреди на својим 

имањима, а посао у фабрикама су тражили када нису били много запослени на 

газдинствима, или када им је требао додатак основном доходку за егзистенцију. 

Услед тога настаје недисциплина и велике флуктације радне снаге, као и потреба 

да се константно обучавају нови радници што изискује непредвиђене 

непродуктивне трошкове, и има последицу да су произвођене „абнормалне“ 

количине шкарта, који је евентуално могао да се продаје испод цене. А посебно 

велике трошкове је, стварало довођење страних радника и стручњака за неке 

квалификоване послове86. 

За стручније фабричке послове доводе се људи из Чешке, Аустрије, 

Мађарске, и плаћају неколико пута више од домаћих радника. Поводом тога 

даване су следеће оцене “Колико се у томе иде далеко најбоље се илуструје у 

веровању, да ако фабрику не воде страни стручњаци, да та фабрика нема смисла 

за рад. Ово је у неколико и тачно, јер ми наших стручњака и стручних радника 

имамо мало добрих, а и који су добри, они се губе у мору стручњака странаца 

наоружаних великим и многим дипломама”. Наш фабрикант „је био навикнут: да 

је фабрички стручњак морао бити странац”. То је називано „националним злом”, 

које је тешко било лечити јер је било мало стручних школа84. 

И док су најразвијеније индустријске гране у Југославији у првој деценији 

биле погонска и текстилна индустрија, дрвна и прехрамбена индустрија, важне 

гране прерађивачке индустрије у Европи су тада индустрија челика, хемијска 

индустрија, индустрија погонске енергије, аутомобилска индустрија, индустрија 

железничког и друмског транспорта, бродоградња и памучна индустрија72. 

Даље могућности развоја индустрије у Краљевини СХС сликовито 

показује развој индустријских грана у којима је у периоду 1919 – 1929. године 

дошло до стварања највећег броја нових индустријских предузећа, то су биле: 

прехрамбена, дрвна индустрија и погонска индустрија. 

Од свих грана индустрије дрвна је правила највеће вредности, имала 

највећи удео у индустријском извозу, користила је домаће сировине и домаћу 

радну снагу и запошљавала највећи број радника. Битисање читавих региона 

државе било је везано за шуму и рад становништва у њој, а нарочито на 

планинама готово целе Лике, Словеније, Горског Котара, и великог дела Босне. У 
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овим крајевима становништво је живело од шума исто као што је, у Банату, 

Хрватском Загорју и Србији живело од обраде земље. 

Због свог значаја извоз дрвета је био један од најважнијих привредних 

питања државног живота Југославије. Дрвна индустрија је највећим делом била 

оријентисана на извоз својих производа, у првом реду дрвене грађе. Извоз дрвета 

и дрвних прерађевина је имао велики удео у трговинском и платном билансу 

државе, као и кључни значај за пивредну ситуацију у земљи и куповну моћ 

широких слојева становништва, нарочито пасивних крајева. Треба нагласити да је 

непосредно после првог светског рата трговински биланс дрвне индустрије био 

позитиван у ситуацији када је општи трговински биланс Југославије био пасиван. 

Током целе прве деценије од стране државе није било конкретно учињено 

ништа на планској електрификацији земље. У стручним круговима 

електроинжењера се сматрало да законодавство, односно држава треба да одигра 

у томе пресудну улогу, па је Удружење југословенских инжењера и архитеката 

непрекидно са својих конгреса, покушавало да утиче на владу образлажућим 

резолуцијама у којима се предлагало да се приступи анализирању и решавању 

проблема електрификације државе и електрификације железница, и да се ради 

тога донесу потребни закони. Међутим, ни до 1929. године нису дефинисани 

основи електрификације Југославије. После стварања нове државе под видом 

електрификације било је направљен велики број електричних постројења, али је 

већина њих била изграђена супротно принципима електрификације због чега се 

претпоствљало да ће у будућности то више правити проблеме него користити. 

Електричну енергију (сл.11) је користило 10 – 15% становништва. У 1934. 

години у држави је било електрифицирано око 557 или 14,4% општина, које су 

имале до 2.000 становника, 18% општина са 2 – 5.000 становника, 38,8% општина 

са 5 – 10. 000 становника и 69,9% општина до 10 – 20. 000 становника. Само су 22 

општине, колико их је било са преко 20.000 становника, биле све опскрбљене 

електричном струјом84. 
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Сл. 11. Коришћење електричне енергије 

 

У меродавним круговима Југославије се сматрало да су потрошачки 

захтеви пресудан фактор електрификације. Према закону сви потрошачи у 

Југославији су били подељени у четири групе: 1. градови, 2. индустрија и занати, 

3. село и 4. железнице. 

Што се тиче потрошње југословенских градова, она је имала углавном 

неповољне карактеристике коришћења у највећој мери само расвете. Цена 

доступне електричне енергије у градовима је била доста већа од минимума њених 

производних трошкова, па је струја сама по себи била прескупа, а њена употреба 

у домаћинствима минимална. Није било ни адекватне тарифне политике која би 

омогућила употребу електрицитета у домаћинствима у већој мери. Југославија је 

тада имала само 11 већих градова (изнад 25. 000 становника) са укупном 

потрошњом од око 25% од целокупне производње електричне енергије у држави. 

Потреба за електричном енергијом у занатству је такође била мала и није 

се могла тачно утврдити, као што се није могла поуздано установити ни количина 

електричне енергије коју је тада користило југословенско село. Иако углавном 

аграрна земља, са већином становника настањеном на селу и ангажованим у 

пољопривреди, Краљевина СХС није имала развијен конзум електричне енергије 

у селу. У првим годинама постојања државе само су нека напреднија села 

користила електричну енергију, и то претежно само за осветљење. Сви остали 
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начини примене електричне енергије у пољопривреди били су неискоришћени: 

вршалице, моторни погон за транспортна средства, електрични апарати за 

млекарство и слично. 

Када се говори о индустријској потрошњи треба имати у виду да је у 

Југославији јаче била развијена само она индустрија за коју су постојали од 

„природе дани нарочити предуслови”, тј. дрвна индустрија, млинарство, 

индустрија коже и цемента, али су и оне заостајале. У замаху је била и 

електрохемијска индустрија, тада ограничена само на производњу карбида и 

феросилицијума. Решење проблема повећања индустријске потрошње видело се у 

постојећим условима за развој металне индустрије. И поред задовољавајућих 

окплности ова грана индустрија није била развијена, а услови су постојали, 

посебно повољни за производњу железа, алуминијума, електролитичког бакра. 

Закључци годишњих скупштина Удружења југодловенских инжењера и 

архитеката, посебно су обраћли пажњу на електрификацију железница, пошто су 

оне биле највећи потенцијални потрошач – од угља до електричне енергије. 

Електрификација железница је била од изузетне важности не само са становишта 

опште електрификације земље, него и због националног искоришћавања 

природних богатстава садржаних у мрком угљу, лигниту, тресету и земном плину. 

Претпостављало се да због малих захтева у Југославији, односно неразвијености 

индустрије није могуће спровести програм електрификације земље ако се 

истовремено не спроведе и електрификација железница78. 

Упоредо са развојем производње електричне енергије, развијала се и 

електротехничка идустрија, која је производила разне артикле неопходне у 

практичној примени електричне енергије. Овом инустријом владала су велика 

страна електротехничка предузећа која су преко домаћих деоничарских друштава 

спроводила своју политику. Домаћа предузећа су полако настајала ограничавајући 

се углавном на једноставние послове, производи сложенији за производњу су се 

увозили. 

 

 

 

 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 



 

2.5. Политика Краљевине СХС  

2.5.1. Политичке прилике 

На почетку се стиче утисак да врхови државне власти немају адекватан 

концепт изградње државне организације (и поред јасно показаних 

либералистичких ставова у економској политици), нарочито у погледу развоја 

индустрије. Тотална слобода, до нивоа анархије, девиза је југословенских 

буржуаских политичара када се ради о организацији привреде у новонасталој 

држави, али не и борбе за главне позиције политичке власти у држави. Главна 

карактеристика југословенске буржоазије је борба за власт између буржуаских 

политичких странака. Углавном формално она ће се скривати борбом око уређења 

државе, и то конфронтацијом на линији централизам и унитаризам – федерализам. 

Уочљиво је да се главна битка не води око концепта економског развоја земље, 

нарочито не око индустријског развоја. Економски програм буржоаских странака 

и буржоаских политичара је углавном нејасан, а ако су ангажовани у неким 

питањима економске и социјалне политике, онда су углавном концентрисани на 

решавање проблема аграрне реформе и оскудног радничког законодавства 

(радничког осигурања, дужина радног дана и слично)87. 

Тако да ће југословенске земље, уједињене у Краљевину СХС, каснити 

око двадесет година за Европом. Сада ће се догађаји одвијати у економско – 

политичкој свери. Пошто су југословенске земље у привредном погледу биле 

саставни део светске привреде, то су и све велике промене које су се дешавале у 

светској привреди овако или онако утицале и на привреду Краљевине СХС. Ни 

сада оне не успевју да не касне за светским развојем, у конкретном случају за 

политичко – економским дешавањима. Док у Краљевини СХС готово у 

потпуности влада привредна политика „нека тече како тече”, такозвани 

либерализам, крупне промене које је у целокупном привредном развоју Европе и 

света донео први светски рат, карактеришу се у капиталистичким земљама, у 

првим годинама после рата, највише у повећању државне интервенције у 

привреди. Значај државе за привреду све више расте и има изразито државно – 
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капиталистичке тенденције. Држава увећава својину, врши национализацију 

неких предузећа и грана привреде, поспешује развој производних снага, 

контролише најважније области привредне делатности. Улога државе јача и у 

области радних односа и социјалног права. Због јачања државног капитализма, 

капиталистичке државе су приморане да решавају спорове између рада и 

капитала, да подржавају неке захтеве радничке класе, придобијају одређене 

слојеве пролетаријата дајући им повољнији материјални положај. Због заштите 

капиталистичког система оне су присиљене на низ уступака: одобравају радничке 

организације и скупове, испуњавају радничке услове у погледу дефинисања: 

радног времена, радничке наднице, социјалног осигурања, хигијенских услова 

рада, женског рада и слично. Из страха од великих револуционарних покрета 

капиталистичке државе испуњавају велики број захтева радничкој класи73. 

Као чланица Друштва народа, Краљевина СХС, је била такође обавезна да 

донесе неке од закона у области радничког законодавства, и преузме једну од 

интервенционистичких улога државе у области индустрије. Тако да је подручје 

радничког законодавства било управо прва област интервенције државе у 

индустрији Југославије. 

2.5.2. Привредне околности 

Карактеристичан облик функционисања капиталистичке привреде88 – 

циклично понашање привреде – постаје најважнији облик међународног 

привредног развоја. Догађаји проузроковани првим светским ратом у неким 

капиталистичким земљама трају још извесно време после завршетка рата. Раст 

привреде САД ићи ће до 1920. године, онда око 1921. године и као у Јапану и 

Енглеској, долази до мање кризе, која нема светски утицај. После 1921.године, 

јавља се цикличан раст привреде. Посебно је велики раст индустријске 

производње био 1927. и 1928. године, да би 1929. године, постигао највећи обим. 

Посебно је дошло до успона америчке привреде и индустрије72. 

У Југослави је одмах после првог светског рата дошло до краткотрајног 

привредног развоја, да би затим настале цикличне кризе привреде, од којих ће 

најјача и најдрастичнија по карактеристикама које је остављала за собом бити 

велика економска криза из 1930. године. 
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За разлику од дешавања у Западној Европи у Југославији се после 

периода делимичне стабилизације капитализма и економских догађања у првим 

послератним годинама, 1926. године јавља се период тоталне привредне кризе. 

Време инфлаторног послератног периода и кредитне експанзије било је у 

Југославији време крупних инвестиционих активности у индустрији. Тада је у 

обнову порушених и оштећених и изградњу нових индустријских предузећа 

уложено у значајније индустријске гране 228. милиона динара. У исто втеме 

увезено је “машина и апарата” у вредности већој од 85 милиона динара, а 

транспортних средстава кроз робе у вредности од преко 64 милиона динара73. 

У послератном периоду индустрија је од свих привредних грана постигла 

највећи раст, нарочито у индустријски најразвијенијим крајевима (сл. 12). Заправо 

у време периода када се врши обнова уништене индустрије и подиже нова у 

једном полетном тренду, који је проистекао из „једног ненормалног и болесног 

стања створеног инфлацијом, није било још код индустрије одређеног нагона за 

заштитом“. Инфлационистичке осцилације и индустријски елан су, међутим, били 

кратког даха. Да би већ крајем 1922. и почетком 1923. године у индустрији почели 

да се јављају проблеми, који полако прерастају у константну кризу. Заустављање 

инфлације ствара и нове привредне односе чије су главне карактеристике 

недостатак новца и криза кредита као и преовладавање финансиског капитала89. 

Министарство финансија води политику дефлације да би оздравило привреду. 

 

 

 

Сл. 12. Индустријски раст 
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После застоја послератног инфлаторног раста у Краљевини СХС почиње 

стагнација привредног развоја, а тиме и индустрије. Оваква привредна кретања у 

Југославији одударају од развоја других капиталистичких земаља, јер је у већини 

њих привреда у великом успону. У Краљевини СХС после 1924. године 

производња опада, смањују се улагања у индустрији, настаје кредитна несташица 

на новчаном тржишту, заостају трговина и друге гране привреде, због чега долази 

и до великих социјалних последица72. 

Процене о години почетка индустријске кризе у Југославији се не 

подударају. По подацима Министарства трговине и индустрије 1922. година је 

била “једна одлична година за индустрију”, али се 1923. услед несташице новца 

индустрија лоше развија. Услед несташице капитала много националних 

предузећа опет преузимају странци. Развој индустрије отежава и прекомеран и 

неконтролисан улазак стране робе, нарочито у текстилној индустриј, затим то што 

држава на време не измирује трошкове државних набавки у земљи, а стимулисала 

је царинском тарифом извоз сировина, масти, жита, брашна, живе стоке и сточних 

производа. 

На првој конференцији коју су индустријалци целе земље одржали 1923. 

године закључено је да је привредна криза захватила само индустрију, али да ће, 

према свим показатељима, у најкраћем времену прећи и на остале привредне 

гране. На другој конференцији 1924. године индустријалци су констатовали 

почетак опште привредне кризе. Од тада су представници индустрије указивали 

на све већи раст привредне кризе, представљали државним чиниоцима велику 

опасност од тога и предлагали радње које треба предузимати пре него што дође до 

великих последица. 

Али, тек 1926. године Министарство трговине и индустрије почиње 

прихватати значај и величину привредне кризе. Индустријска комора и Централа 

индустријских корпорација пружиле су тада захтевана мишљења и одговоре на 

постављена питања. Међутим, и поред свега што су привредници констатовали, 

ништа није учињено, а криза је све више расла и зооштравала се. У Југословенске 

земље се поново 1927. године враћа аграрна криза90. 
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И у односу према тенденцијама глобалне капиталистичке привреде и 

дешавања у њеним политичким кретањима, као и на унутрашњем плану стварања 

државе и вођења политике, владајуће буржоаске структуре показују одређену 

неспособност. Борба око власти великог броја политичких странака и узастопна 

смена више од двадесет влада, управу државе ставља у непрестану кризу. У исто 

време буржоазија је оптерећена страхом од социјалних немира и сталним 

револуционарним догађањима изазваним легализацијом совјетске државе. 

Немање дефинисаног и чврсто заступаног економског програма у буржоаским 

политичким странкама настајало је и из општих либералистичких ставова о 

привредном развоју. 

Тако се у најстаријој политичкој партији Радикалној, која није 

учествовала само у три од двадесет четири владе које су се смењивале у периоду 

до 1930. године и највише утицала на спољну и унутрашњу политику државе, од 

1923. године социјална и привредна политика јавља као државна политика. 

Страначки програм, недовољно јасно дефинисан у виду закључака донетих на 

Радикалној земаљској конференцији 1920. године, није имао прецизне 

формулације у погледу социјалних и економских питња која су се тицала земље. 

И несталност интереса појединих регионалних и социјалних групација унутар 

Радикалне странке диктирало је непрекидно тактизирање, ишло се путем 

компромиса и нејасноћа, а изјашњавања је било само у ситуацијама када није 

имало другог излаза. Нарочито су се одуговлачила решавања аграрне реформе и 

заступли интереси крупних поседник91. 

2.5.3. Привреда у новој држави 

Према организационим законима, привреда је у Краљевини СХС потпала 

под контролу државе, па је у југословенским земљама нова државна творевина 

приступила првом ступњу интервенционизма у овој области државног битисања. 

Формирано је неколико министарстава за привреду. Индустријска делатност је 

потпадала под контролу неколико министарстава од којих је Министарство 

трговине и индустрије Краљевине СХС било најважније. За индустријализацију су 

били надлежни и Министарство грађевина као и Министарство шума и рудника. 
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Министарство трговине и индустрије било је кључни орган државне 

управе Краљевине СХС „који се имао старати о спољашњој и унутрашњој 

трговини, индустрији и занаству, о кредиту за привредне циљеве уопште, о 

осигурању живота и имања и настави по свима гранама трговине, занатства и 

индустрије”. Пресудно за индустрију је било Индустријско – занатско одељење 

чија је обавеза била: 

1. „Да се стара о подизању унапређењу и заштити домаће индустрије и 

занаства, о производњи и увозу сировина за прераду у домаћим 

индустријским предузећима; 

2. Да израђује и оцењује повластице или олакшице, које би се у интересу 

подизања и унапређења појединих грана и индустрије имале дати 

индустријалцима или индустријским капиталистичким друштвима, 

занатлијама или занатским удружењима и да води надзор над 

извршавањем обавеза и услова под којима су те повластице или 

олакшице дате; 

3. Да се стара да при закључењу међународних трговинских уговора буду 

заштићени интереси домаће индустрије, због чега ће учествовати у 

њиховом припремању; 

4. Да потпомаже оснивање индустријских организација и води надзор и 

старање над њима и индустријским и занатским коморама; 

5. Да прегледа и испитује подигнуте фабричке инсталације са техничке и 

хигијенске стране и израђује дефинитивна одобрења за отпочињање 

рада; 

6. Да руководи индустријском и занатском наставом по државним и 

приватним школама; 

7. Да извршава законе и прописе који се односе на индустрију и 

занаство”. 

Министарство трговине и индустрије је интензивно радило на 

изједначавању законодавних критеријума у новоформираној држави, као и на 

разним предлозима закона који ће се после дати на усвајање Народној скупштини.  

Поставља се и питње разграничавања између надлежности централне и 

обласне управе, чиме се потенцира и проблем надлежности Министарства 
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трговине и индустрије. Према предлогу закона о централној управи, како га је 

предложио пододбор Законодавног одбора Народне скупштине, надлежност 

Министрства дефинисала се законом, а и све уредбе о организацији Министарства 

предложене законодавном одбору морале су се ускладити са овим законом и у 

њима дефинисати надлежност појединих министарстава. Али, Нацрт закона о 

општој управи није разрешио питање разграничења надлежности централне и 

обласних управа. 

На основу разматрања закона о централној управи који је 1926. године 

поднесен Народној скупштини, а предложило га је Министарство трговине и 

индустрије, уочава се да су надлежности опет помешане: „Основни задатак 

модерне државе несумњиво је тај, да обезбедивши својим грађанима личну и 

имовинску сигурност, посвети сву своју пажњу унапређењу њихове душевне и 

материјалне културе. Унапређење материјалне културе могућно је вршити једино 

унапређењем трговине, индустрије и занаства. Тај пак задатак стављен је у 

дужност повјереном ми ресору. Да би своју функцију могао да врши целисходно и 

правилно, неопходно је, да поверени ми ресор добије новим законом о централној 

управи пресудног утицаја на све оне гране државних послова, које су у најужој 

вези са трговином и индустријом...“. Речни, поморски, копнени, и ваздушни 

саобраћај, телефон, пошта, телеграф, увозне и извозне царине и томе слично, па 

чак и спољна трговина, однодно спољна политика у области дипломатије и 

конзуларних служби, су само средство у служби унапређења индустрије. 

Постављало се и питање разграничења надлежности између 

Министарстава трговине и индустрије и других министарстава, односно унутар 

државне управе. Мешање компетенција Министарства трговине и индустрије са 

другим министарствима и проблем разграничења који је присутан до краја 

међуратног периода, недвосмислено показују у које организационе вртлоге је 

упала, и из којих није могла да се извуче, новонастала држава у свом привредном 

конституисању. Министарство трговине и индустрије се сукобљавало у 

надлежности са, Министарством иностраних послова, Министарством социјалне 

политике са Министарством саобраћаја и Министарством просвете. На пример, 

Министарство финансија приграбило је себи надлежност при изради царинске 
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тарифе, мада је то припадало Министарству трговине и индустрије где год су у 

питању биле економске царине, а број ових је био много већи од фискалних84. 

 

2.5.4. Стање у министарству трговине и индустрије 

Због хаоса насталог погрешним схватањем компетенција појединих 

надлештава или њиховим својевољним поступањем, Министарство трговине и 

индустрије је у свом раду било оптерећено сукобима са другим министарствима, 

што је уносило неодлучност и несталност у тумачењу и спровођењу постојећих 

уредби. 

Мешање надлежности је имало као последицу лошу привредну политику, 

која се нарочито негативно одражавала на развој идустрије.  

Руководство Министарског савета је добило представку Земаљског савеза 

индустријалаца 1922. године: „Потешкоће и неприлике нашега привредног 

живота имају се по мишљењу привредника у знатној мери свести на чињеницу, да 

Министарство трговине и индустрије, које је звано да заступа интересе индустрије 

и трговине, није у стању, да развије ону активност, која је потребна за индустрију 

и трговину. То долази од туда, што политичке странке при стварању владе полазе 

са становишта, да је ово Министарство од мање важности, па се према томе то 

Министарство не попуњава онаквим личностима, које би биле кадре својом 

стручном спремом и енергијом, да се заузму у Министарском савету, где се 

решавају питања од животне важности за нашу трговину и индустрију. Тако се 

догађа, да из политичких разлога ресор Министарства трговине и индустрије по 

неколико месеци остаје без свога посебног пресдтавника у Министарском савету 

и Народној скупштини, а то стање је довело до тога, да се читава трговина, 

индустрија и царинска политика данас не води из Министарства трговине и 

индустрије, него из Министарства финансија, које код својих одлука и решења у 

првом реду има пред очима фискалне интересе, који су у ретким случајевима 

идентични са интересима индустрије и трговине. Министарски савет, Народна 

скупштина и Одбор народне скупштине расправљају о питањима, која битно 

тангирају нашу индустрију и трговину, а да те привредне гране немају на тим 
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местима својега представника и заговорника у особи министра трговине. Тако се 

доносе закони, решења, уредбе и наредбе у пореским стварима, у питањима 

увозне и извозне царинске тарифе, у питањима железничко – тарифне политике, 

међународних трговачких уговора, питања социјалног законодавства итд, а да 

Министарство трговине и индустрије не може да заступа интересе трговине и 

индустрије. По нашем дубоком уверењу имају се многе грешке наше опште 

привредне политике свести баш на то, што немамо министра трговине и 

индустрије који би заступао оне смернице привредне политике које одговарају 

потребама опстанка и развитка наше индустрије“84. 

Још од почетка привредни кругови ниу били задовољни управом у 

погледу свеукупне политике према индустрији. Превасходно се то незадовољство 

односило на њене активности у обнови привредне делатности после рата и 

финансијску политику. Привредници нису били задовољни тиме да је још 1920. 

године највећи део индустријских предузећа био у онаквом стању у коме су их 

„догађаји рата оставили“. Борећи се са великим тешкоћама индустрија Србије је 

започињала делимичан рад само са 15 фабрика. У то време 80% француских и 

белгијских предузећа је било обновљено уз државну помоћу. Према процени 

Индустријске коморе у Београду узрок овоме лежао је у томе, што никаква пажња 

није давана нити помоћ пружана од стране државе индустрији, да би се ова 

обновила и ишла напред92. 

2.5.5 Војна индустрија и њене потребе 

Развој војне индустрије, за сваку државу најзначајнијег дела индустрије, 

има прворазредни значај. Подстиче развој цивилног сектора који ради за њу а сва 

нова техничка решења и испитивања држава најчешће бесплатно или уз малу 

накнаду уступа цивилним фабрикама како би подстакла њихов развој а за себе 

осигурала потребну производњу. Тако да развој ове индустрије има пресудан 

утицај за развој државе и њене тежње ка што већем осамостаљивању. Па не чуди 

што свака држава ставља акценат на развој војне (сл. 13) индустрије и школовање 

становништва јер то значи слободу и независност93. 
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Сл. 13. Инвестирање у привреду у периоду 1921. год. 

 

Ратне операције су захтевале оружје за напад и брзу прецизну паљбу. 

Војна обука састојала се у оспособљавању ратника за брзо руковање ватреним 

оружјем што је било једноставније од техничког усавршавања тог оружја, под 

тадашњим условима неразвијене металургије. 

Артиљерија заузима све важније место у војној техници. Топови постају 

главно ратно оружје, мењајући не само технику борбе, већ и цео систем војних 

утврђења.  

Топовско зрно, доскора од пуног лива, добило је шупљину, те је 

распрскавањем имало јаче разорно дејство. Уједначавањем величине топовског 

зрна са пречником топовске цеви дошло се до појма калибра, чиме је омогућена 

производња резервне муниције. 

Наоружавање војске потребним оружјем изискивало је сопствену 

производњу велике количине барута, војне опреме, школовање потребног кадра.  

Властита производња ватреног оружја била је од прворазредног значаја за 

одбрану сопствене територије. Израда артиљериског оружја је интензивно 

настављана на застарели начин ливења, ангажовањем страних и домаћих мајстора. 

Крагујевачка војна фабрика морала је бити укључена у овај процес 

техничког успона, који је представљао важну компоненту тадашње технолошке 

револуциј у Европи. Државне власти биле су свесне на само неминовне потребе 

него и великог значаја развоја индустрије уопште. Стога је техничко унапређење 

производње потпомогнуто новим ванредним кредитима из војног буџета92. 
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Напредовање војне фабрике у Крагујевцу, која је за будућу независност 

државе имала огроман значај, зависило је не само од финансијских средстава, већ 

и од добре организације рада у овом војном предузећу. За разлику од ранијег 

начина финансирања, војна фабрика у Крагујевцу добила је у новом 

административном саставу своје одређене позиције у војном буџету. 

Највише кредита у војном буџету предложено је за модернизацију пушака 

увођењем нишанских справа и савремених одбрамбених система. 

И у нашим фабрикама су стварани услови за спровођење стандардизације 

производње, за унификацију, типизацију и серијску производњу, за уједначавање 

димензија и толеранцију материјала, ради повећања продуктивности рада и 

смањења трошкова производње. Циљ је био решавање овог крупног економског и 

техничког проблема, који је у развијеној европској војној индустрији био тада 

актуелан86.  

Унутрашње и спољашње политичке прилике имале су, као и раније, 

знатан утицај на даљи развојвојне индустрије. Ослањање владе на једну или другу 

велику силу, као и политичке рачунице ових сила, биле су од мањег значаја него 

устаљена тежња ка слободи и самосталности. 

У овом периоду развоја државе, индустрија ватреног оружја у земљама 

западне и средње Европе налазила се у убрзаном развоју. У најпознатије војне 

фабрике спадале су: Anson and Deeley у Енглеској; Providence Tool Company и 

Winchester у САД, Mauser, Oberndorf, Steyer i Seedrl у Аустрији, Тулски и 

Ижевски заводи у Русији, итд. Ратни неуспеси српске војске од 1876 – 1878. 

године, углавном због застарелог наоружавања, показали су колико је наша 

индустрија заостајала за развитком савремене војне индустрије. Било је стога 

разумљиво што је влада у великој мери увози оружје од појединих страних 

фабрика, ради наоружавања војске ватреним оружјем.  

Напори врхова државне управе да модернизују војску савременим 

наоружањем ометани су нестабилним унутрашњим и спољно – политичким 

приликама, заоштравањем политичке борбе између новооснованих политичких 

партија у земљи и другим неприликама85.  
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2.5.6. Социјално-политичко стање у новој држави 

Привредна политика не може бити сама себи циљ него средство којим се 

служи држава ради задовољавања својих потреба. Лутања и експериментисања по 

питању развоја државе могу се објаснити у првом реду незгодном околношћу, па 

политичке акције нису биле увек израз реалних привредних потреба, нити се 

успело да се створи онај склад између привреде и политике „која је уз опипљиву 

надмоћност прве, одвела срећи и напредку свих великих народа”. Наглашавано је 

да се без развоја привреде не може остварити правилна заштита и благостање 

радника, али се и постављало питање: “да ли социјална политика спроведена у 

свим својим консеквенцијама, може да га замени у друштву где је привредни 

живот у застоју и где односи рада и производње изискују још много напора и 

усавршавања смишљене организације и јавног стварања“. Сматрало се да се без 

привредног развоја не може замислити никакав друштвени напредак “ма колико 

се обраћала пажња на социјалну страну питања и ма колико чинили варљиви 

покушаји, да се без учешћа привредних слојева, и против њих, дође до трајних 

решења”. 

Током доношења Видовданског устава у Скупштини и политичким 

странкама, за разлику од раније праксе, поклањало се више пажње економско – 

социјалним питањима, али неких битних промена у погледу ангажовања 

привредника, нарочито индустријалаца у институционализоване форме 

одлучивања и поделе власти у држави није било. Између осталог, то се уочава 

анализом изборних листа приликом избора за Скупштину, као и структуром саме 

Скупштине, али и случају привредног парламента (Привредног савета као 

парламента или као посебног скупштинског дома) око кога је у току доношења и 

после доношења економских одредби Видовданског устава било доста говора и 

дискусије у јавности, странкама, влади, Скупштини, међу индустријалцима и 

осталим привредницима. Од свега остало је само да је у Устав из 1921. године 

унесена једна одредба, којом се дефинишу само принципи о формирању 

Привредног савета, чија надлежност и садржај рада је требало да се накнадно 

утврде законом, а тај закон није никада ни донесен. Разлози за то су различити, од 

чисто теоретских државно – правних до страначко – калкулантских и 

социјалних94. 
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Незадовољство привредника државном управом и политиком се наставља 

и после доношења Економско – социјалних одредаба Видовданског устава у току 

читаве прве деценије живота нове државе. 

Током тражења криваца и објашњења узрока слабог развоја индустрије у 

Југославији, нашла су се и решења којим се тврди да се брига о развоју 

индустрије своди само на бригу Министарства трговине и индустрије. С друге 

стране, констатовано је да је делокруг рада овог Министарства веома ограничен, 

„јер се оно често не пита ни за мишљење, а још мање се позива на сарадњу када су 

у питању интереси индустрије“. Увозно – извозна и трговинска политика која се 

непрестано мења не води се јединствено, него преко разних надлештава, која се 

руководе страначким интересима и њеном политиком. 

Наглашавано је да, иако је ово Министарство основано као резултат 

сагледавања значаја индустрије и трговине, по неколико година није за његовог 

руководиоца постављан способан човек. Промењено је неколико министара, који 

су се на радном месту задржавали често само по неколико месеци, па би дужност 

министра трговине и индустрије у раскорацима обављао неки други ресорни 

министар. И у Скупштини је констатовано да се Министарство трговине и 

индустрије свело на споредну државну институцију, која одобрава формирање 

акционарских друштава и слично, док су трговинска и индустријска политика 

„прешле у треће руке“, и воде их сасвим друга министарства. Тражен је енергичан 

министар, доношење привредних закона, нове царинске тарифе, провера 

трговачких уговора и слично. Јавно се говорило да је положај министра трговине 

и индустрије као и тај ресор сматран у току расподеле власти за „споредан ресор“ 

и да је употребљаван „за поткусуривање партијских рачуна“95. 

У уводу „Привредног прегледа“ из 1923. године тврђено је међутим, да 

упркос хаотичном политичком стању око избора „постоји“ привредно јединство 

државе које политичари „не могу поцепати“, јер постоји нешто јаче што све у 

„уједињеној држави везује, нешто много јаче од, политичке идеологије, од 

политичких програма појединих партија и њихових фраза“. 

Због проблема у којима се привредни живот налазио у Југославији се 

формира „политички покрет привредника“. Привредници су оптуживали и 

интелигенцију за малверзације док „привредни народ ради“. Наглашавано је да је 
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и Устав правила интелигенција, па је она била крива и за његове одредбе. Неки 

привредни кругови, као што је круг око „Привредног прегледа“ приписују 

„школованој интелигенцији“ афере, министарске кризе, „кочење“ посла због 

министарских положаја, „шегачење“ и свађање у парламенту, подметање изборне 

кампање. И у Централи индустријских корпорација тврдили су да се велики број 

тешкоћа може објаснити, у првом реду, тиме што на челу Министарства трговине 

и индустрије није било способних људи, који би показли разумевања и имали 

снаге при заступању привредних интереса. Проблеми су се објашњавали: 

„страначким системом“, политичким животом и његовим лошим последицама, 

непознавањем индустрије и њене суштине, неадекватном администрацијом, 

корупцијом и слично. У Централи индустријских корпорација се каже и 

„антииндустријски режим“ министра финансија, нарочито приликом давања 

повластица при увозу материјала за индустрију без царина, питање извозних 

царина, признавање таксе и пореза и индустријског зајма. 

Овакав однос државе према индустрији имао је за последицу то да су у 

инфлационом периоду неплански подизана индустријска предузећа, „ницала као 

гљиве“, и која су требала и која нису, а индустријалци су постајали и они „који 

немају ни појма о индустрији, скупа са сваковрсним шпекулантима и 

авантуристима. Држава је уносила и корупцију међу индустријалце, па су тако, 

професионални политичари који су је представљали, својим радом бацали у кризу 

не само индустрију него и целу привреду, па и целу земљу“, 

Критиковно је то што се владе често мењају, па се на челу Министарства 

трговине и индустрије не може дуго да задржи ни један министар, а привреди је 

била потребна стабилност. За Скупштину су, ипак, била битнија политичка 

питања, па се у току рада бавила се њима, а не привредним проблемима. 

Наглашавано је то што главни консултативн органи, у којима је требало да узму 

учешће привредници, нису сазивани иако су на папиру постојали, а конференције 

комора и привредних организација су доносиле закључке у којима се захтева 

сазивање Привредног савета и Тарифног одбора. На тим конгресима и 

конференцијама учествовали су често и надлежни министри, што није имало 

никаквих конкретних последица. Поред покушаја и великог ангажовања 
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привредних кругова да се у Скупштини кандидују и привредници, ишло је врло 

тешко, и давало слабе резултате96. 

У време, борбе за исправљање неправде у Уставу око учешћа 

привредника у управљању и одлучивању у држави, путем привредног парламента 

и измене изборног система, привредници су направили акцију „сталешког“ 

обједињавања (коморског), па се од 1924. године одржавају редовни конгреси и 

конференције привредних комора из целе земље. На њима се расправљало о 

привредним проблемима и доношене разне резолуције о привредним питањима 

која су била предмет зконодавног и административног рада државне управе. 

Све време од 1918 – 1930. године у новонасталој држави уочава се јасно 

груписање дела буржоаске класе обликоване под појмом „привредника“ с једне 

стране, која организује производне процесе у држави заједно са радничком 

класом, и са друге стране, горњег слоја буржоазије која се уздигла на ниво 

државне управе и учесника у подели власти – „политичара“. У оквиру ових 

слојева буржоаске класе постоје константна трвења у овом периоду и неслагања 

око концепције развоја буржоаске државе, с тим што привредници имају 

концепцију, и она је на линији либералистичке концепције или држвног 

интервенционизма, екстремно испољена у дискусији око извозне политике, док је 

политичари немају84. 

2.6. Велика економска криза 

У циклусу криза међуратног периода криза из 1929. године је била 

светских размера и захватила је све земље капиталистичког света. Почела је 

октобра 1929. године катастрофалним падом на Њујоршкој берзи, да би 1930. и 

1931. године добила особине опште економске кризе: индустријске, аграрне и 

финансијске, и да би се завршила 1933. године, а негде, као на пример 

Југославији, тек 1934. године. 

Курсеви папира од вредности неконтролисано падају 1929. године па је 

вредност свих акција котираних на Њујоршкој берзи од септембра до децембра 

пала са 89.668 милиона на 63.589 милиона долара. Готово потпуна блокада 

емисионог тржишта у свим капиталитичким земљама проузроковала је велике 

поремећаје кредитног тржишта. Због великих губитака које трпе банке долази до 
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тога да оне обустављају своја плаћања, завршавају у стечајевима, који прерастају 

уз велику панику у праву заразу. У лето 1931.године у САД су банкротирале 2.294 

банке. Мања, али веома изражена појава је истоветна и у европским 

капиталистичким државама. За банкарским дошли су индустријски стечајеви, а 

затим трговачки због блокирања кредита72. 

Нестабилност финансијског стања капиталистичких држава се изражава и 

у поремећају валутних курсева.Екстремно велики пад валуте забележен је у неким 

јужноамеричким државама, затим Аустралији, Кини, а од европских држава у 

Шпанији. Пад новчаних курсева у европским земљама донео је септембра 1931. 

године одустајање у Великој Британији од златног стандарда, што је 

проузроковало исте мере у низу земаља (од Венецуеле до Индије). Финансијски 

проблеми 1931. године захватају не само мале и неразвијене, него и развијене 

капиталистичке државе, као што је Немачка. 

Највеће размере криза је достигла 1932. године, тада је светска 

индустријска производња са рударством опала у односу на 1929. годину за 37%. 

Криза је била интензивнија у развијенијим индустријским земљама Европе и 

САД, а слабија у европским земљама са претежном аграрном производњом, и 

Аустралији, које су донеле мере заштите од увоза стране индустријске робе због 

заштите своје индустрије и одржавања равнотеже својих међународних плаћања. 

Вредност светске трговине је опала чак за 65%96. 

Најтеже последице криза је имала на велику незапосленост, која према 

подацима Међународног бироа рада, 1931. године достиже број од 30 милиона 

незапослених, чиме је угрожено око 70 милиона чланова радничких породица. У 

најразвијенијој капиталистичкој земљи света, САД-у, у 1932.години било је више 

од 4 милиона, 1933. године скоро 13 милиона незапослених. Услед пада животног 

стандарда и недовољне исхрањености било је угрожено здравље читавих 

генерација97. 

2.7. Велика економска криза у Југославији 

У тешком положају се налазе неразвијене капиталистичке државе, које су 

задужене као што је била Југославија због високе каматне стопе на раније узете 

зајмове, због тешких финансијских терета, пада цена и сужавања светског 
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тржишта. То је изазвало пад националног доходка, а самим тиме и куповне моћи 

ових држава. Смањење увоза је кочило могућности покретања индустрије, што је 

имало за последицу веома тешку социјалну појаву – незапосленост. На 

финансијску кризу у Југославији најтеже је деловало банкротство велике бечке 

банке Oesterrиchиsche Kredit – Anstalt, маја 1931. Године98.  

Југославија се нашла у незавидној финансијској ситуацији и услед велике 

задужености. Презадуженост је била масовна појава у капиталистичким земљама 

у време велике економске кризе, а знатан део дугова је потицао још од пре првог 

светског рата, на које су се онда надодали државни дугови из привредног периода 

1923 – 1929. године. Велики буџетски дефицити услед кризе, још више су 

погоршали општу финансијску ситуацију. Државе су повећале давања за 

социјалне и друге службе. У исто време су се смањили приходи од непосредних 

пореза, сразмерно опадању куповне моћи становништва, а смањењем спољне 

трговине опали су приходи од царина и трошарина. 1931. године председник САД 

Хербер Хувер је предложио једногодишњи мораторијум за плаћање ратних дугова 

и репарација, што је ступило на снагу у јулу исте године. Под утицајем Хуверовог 

предлога одрекле су се својих потраживања у том периоду и Енглеска и 

Француска, поред САД главне поверилачке државе, а Немачка је била ослобођена 

годину дана плаћања репарација у вредности од 77 милиома фунти стерлинга. 

Југославија је због овог мораторијума за годину дана изгубила 3 300 хиљада 

фунти стерлинга од репарација. После истека рока мораторијум није обновљен, а 

питање међусавезничких дугова нису успеле да реше ни конференција у Лозани 

1932. године, као ни 1933. године Лондонска конференција98. 

Тотална криза која је Југославију захватила са закашњењем, после 1929. 

године, односно 1930 – 1934. године, видела се најпре у пољопривреди, а затим се 

проширила и на остале гране привреде. Катастрофалан пад цена пољопривредних 

производа, најснажније је захватио и најтеже угрозио земљорадњу и сточарство, 

две најважније производне гране земље. Услед пада цена пољопривредних 

производа, 1930. године долази до слома целокупне трговине житом. Пошто су 

пољопривредни производи жито и стока били не само главни извор егзистенције 

најширих народних слојева, већ чинили и највећи део извозне трговине, дошло је 

до дефицита извоза у трговинском билансу. Чак ни интервентна средства од 50. 
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милиома динара, која је влада издвојила новооснованом Привилегованом 

извозном друштву из буџета за 1930 – 1931. годину нису могла да спрече даље 

падање цена. Поред тога, интервенционистичке мере државе нису штитиле 

највећи део ситних и средњих пољопривредних произвођача нити животни 

стандард радних људи. Аграрна криза је у Југославији довела сељаштво до ивице 

егзистенције. Сељак је био погођен и стварањем распона између цена 

индустријских и пољопривредних производа тј. „маказама цена“. Отварање 

„маказа цена“ 1930 – 1031. године било је неподношљиво. “Маказе цена“ смањиле 

су још више, и онако малу, куповну моћ сељака. Такође се смањио и доходак од 

пољопривреде, више него од градске радиности97. 

Дугови сељака били су један од главних проблема привреде Краљевине 

СХС почев од 1925. године. Како је ово био проблем не само ситнијих него и 

крупних поседника, то и у овој области долази до крупних акција државе. Априла 

1929. године створена је Привилегована аграрна банка (ПАБ), коју је држава 

дотирала са 700. милона динара. Управу банке је формирала влада а чинили су је 

крупнији акционари повезани са домаћим велепоседницима и иностраним 

капиталом. Капитал банке уз подршку кредита који су јој доделили Народна 

банка, Хипотекарна банка, Поштанска штедионица и уписом зајма, повећан је на 

1.300. милиона динара, али већина ових средстава је потрошена на кредитирање 

крупних газдинства. Све је то још више умањило и иначе слабу куповну моћ 

сељака, што је имало последице на даље смањивање унутрашњег тржишта и пад 

производње, а ово на повећање тоталне привредне кризе. Следећа 

интервенционистичка мера државе била је Закон о заштити земљорадника, 

донесен 19. априла 1932. године, којим је проглашен мораторијум у погледу 

плаћања дугова, камата сведена на 10% и забрањене јавне принудне продаје 

сељачке покретне и непокретне имовине за наплату дугова. Мораторијум је 

представљао одлагање плаћања за 6 месеци. Како се стање није поправило ни 

овим законом сељаци су били принуђени да се и даље задужују и то сада код 

зеланаша под веома неповољним условима, јер им закон није више омогућавао 

задуживање код банака. Така ситуација трајала је све до 1936. године када је 

донесена Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова96. 
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3. ПАТЕНТИ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА 

Стваралаштво Михаила Петровића Аласа припада оним деловима наше 

науке и културе крајем прошлог и првих деценија XX века које су извршиле 

најдубљи и најшири, а можда и одлучујући утицај на математички живот свог 

времена и на развитак математичких наука у Србији. Данас већ са сигурношћу 

можемо рећи да је преокрет у математичким наукама у Србији започет појавом 

Михаила Петровића. Све ово је резултат не само Петровићеве талентованости, не 

само ширине његовог научног рада као писца запажених расправа и монографија, 

или оригиналношћу његових филозофских и примењених концепција (изборни 

системи, рачунари, мерење времена, криптографија, разни патенти и друго), већ 

пре свега тога, што се у овом великану наше науке тог времена појавио доследни 

израз негирања постојећих заосталих облика научног живота и рада на Великој 

школи, Универзитету и Академији.  

3.1. Основни биографски подаци 

У Београду, на Савској падини, недалеко од Конака кнегиње Љубице, 24. 

априла 1868. године рођен је Михаило Петровић, прво дете оца Никодима 

(професора богословије) и мајке Милице99. Ту је завршио основну школу и Прву 

београдску гимназију. Ускоро постаје рибарски шегрт, а касније и мајстор. После 

науке риболов је био његова најважнија активност. 

У периоду када је положио испит зрелости, тада је то био значајан корак, 

упознао се са Јованом Цвијићем100. До тада је већ стасао и уписује се на Природно 

– матемтички одсек Филозофског факултета у Београду. 

По завршетку студија одлази у Париз на даље школовање и са успехом 

постаје ђак чувене школе „École Normale Supérieure“ (Висока нормална школа, 

Научни одсек). 

Боравак у Паризу и школовање код највећих имена тадашње науке 

оставиће дубок траг на његов даљи рад. Остаје цео живот везан за Париску 

академију наука и можда тада највећу светску елиту. Са једне стране његов даљи 

рад је имао велико упориште у највишим светским круговима. То је била његова 

потреба, а у Србији нешто тако није могао добити. Једна неразвијена земља није 
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му могла пружити потребно разумевање и подршку. А са друге стране као велики 

патриота сматрао је за обавезу да у своју земљу донесе што више светских 

утицаја. Да своју земљу приближи што више највећим светским научним 

центрима и што више допринесе њеном приближавању Европи. 

У Паризу објављује и своју прву научну расправу. У часопису Париске 

академије наука, излаже један резултат из диференцијалних једначина. Одбранио 

је и докторску дисертацију101 на Сорбони пред комисијом професора Ермит, 

Пикар и Пенлеве и стекао научни степен „Docteur és sciences mathématiques“ 

(доктор из математичких наука). 

Требало је бити присутан у центру светских збивања, тамошња дешавања 

донети неразвијеној земљи, која покушава да своје образовање приближи 

светском и постане што мање зависна од школованих људи из иностранства. 

Мукотрпним радом и великим залагањем успевао је да оствари своје 

задатке. Изабран је за редовног професора на Филозофском факултету у Београду 

за групу математичких наука. А у исто време постао и члан многих светских 

академија наука и друштава математичара. 

Деведесетих година XIX века интензивно је проучавао различите врсте 

рачунарских машина. Модификовао је рачунарску машину (тракториограф) за 

решавање шире класе диференцијалних једначина. Тако да га можемо сматрати 

једним од зачетника рачунарских машина. Први је решио поступак „хемијске 

интеграције“ диференцијалних једначина. И свој јединствени проналазак понудио 

светској научној јавности. Реакција није било, јер нешто тако је први пут било 

предложено122. 

Својом великом љубави криптографијом интензивно се бавио крајем XIX 

века. Биле су то државне потребе, његова опсесија, а државним службама је био 

потребан стручњак који би обављао те послове. Избор је био једноставан, 

Михаило Петровић који ће израдити потребан шифарник и обучавати кадрове у 

новој области. За потребе школовања кадрова у министарству спољних послова 

направио је и потребне скрипте. Тако да су све до 1941. године у нашој земљи 

биле у употреби шифре Михаила Петровића. 

Био је свестан да уколико желимо да се приближимо развијеном свету 

морамо имати своје школство, научне часописе. Тако да се цело време заузима да 
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се наши научни часописи шаљу у инострнство, и врши што активнија сарадња са 

светском науком. Државном одлуком постављен је за Члана комисије за 

претварање Велике школе у Универзитет у Београду. 

Веома је активно радио на оснивању београдског Универзитета и 

покушавао да своје знање и способност стави у службу своје домовине. Знао је да 

ће он тако најбоље помоћи својим сународницима. 

1905. године када је основан Универзитет, постављен је за редовног 

професора Филозофског факултета новоотвореног Универзитета у Београду. Те 

године се упознао са Милутином Миланковићем, такође великим именом светске 

науке и борцем за развој своје државе. А као професор универзитета залагао се да 

својим радом покаже да се само тако могу постићи велики резултати. Само учење 

и рад воде напред, а знање је мерило свега103.  

И коначно 1938. године Михаило Петровић одлази у пензију и своје 

обавезе на Универзитету препушта својим ђацима100. 

Почетком Другог светског рата, 1941. године, заробљен је у Сарајеву и 

одведен у немачко заробљеништво. Средином године враћа се из заробљеништва. 

А 8. јуна 1943. године умро је професор Михаило Петровић у свом дому на 

Косанчићевом венцу у Београду101. 

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋАЛАС (1868. – 1943.) 

-рад у области механике (машинства), извод из професионалне биографије 

 

ГОД. АКТИВНОСТ 

1896.   Објављује: REMARQUES SUR LES ÉQUATIONS DE DYNAMIQUE 

ET SUR LE MOUVEMENT TAUTACHRONE, American Journal of 

Mathematics Baltimore 1996, vol XVIII. 

1910.  Са капетаном Терзићем региструје патент: TELEMETRE À 

SEXTANT, BREVET D’INVENTION, Paris 1910, Nо. 413.730 

1913.  Региструје патент: CHANGEMENT DE VITESSE AVEC PIGNONS 

ÉTAGÉS RACCORDÉS PAR DES ENGRENAGES EN HÉLICE 

CONIQUE, Paris 1913, Nо. 447.861. 

 Објављује: РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА ТРИЈУ ТЕЛА, Српски књижевни 

гласник, Београд, 1913t. XXXI 

1914.  Региструје патент: CHANGEMENT DE VITESSE, Paris 1914, Nо. 

463.082. 
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1915.  Региструје патент: CHANGEMENT DE VITESSE,  Paris 1915, Nо. 

476.320. 

1916.  Региструје патент: CADRAN CALENDRIER POUR OBJETS 

D'HORLOGERIE, DE BIJOUTERIE ET AUTRES, Paris 1916, Nо. 

480.788. 

1917.  Објављује: VALEUR DE LʻACTION LE LONG DE DIVERSES 

TRAJECTOIRESS, Comptes rendus des séances de lʻAcademie des 

Sciences, Paris 1917, t. CLXIV, pp. 166 – 169. 

1918  Региструје патент: MEANS FOR ASSURING THE BUOYANCE OF 

SHIPS, London 1918, Nо. 121.279 

1919  Региструје патент: APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION 

RAPIDE DES ÉLÉMENTS DE TIR SUR AÉRONEFS, Paris 1919, Nо. 

493.774. 

 Региструје патент: MOTEUR, Paris 1919, Nо. 495.040. 

1920  Региструје патент: APPAREIL IMPRIMANT UN MOUVEMENT 

RAPIDE AUX BOMBES, MINES AÉRIENNES ET TORPILLES 

AÉRIENNES LANCÉES PAR UN CANON LISSE, Paris 1920, Nо. 

503.321. 

1921.   Региструје патент: DISPOSITIF POUR ASSURER LA 

FLOTTABILITÉ DES NAVIRES EN DANGER, Paris 1921, Nо. 

515.072. 

1929.  Објављује: EXEMPLES PHYSIQUES DE TRANSFOFORMATIONS 

DES ÉQUATIONS DE LAGRANGE, Comptes rendus du Congrés de 

lʻAssociation française pour lʻavancement des sciences, Le Hâvre 1929, 

pp. 88 – 92. 

1932.  Објављује: UN PROBLÉME SUR LA CHALEUR RAYONNANTE, 

Publications mathematiques de lʻUniversité Belgrase, Belgrade 1932, pp. 

1 – 7.  

1935.   Објављује: ПРИМЕДБЕ О ПРОБЛЕМУ ТРИЈУ ТЕЛА, Гласник 

Југословенског професорског друштва, Београд 1935, стр. 244 – 252. 

1936.   Објављује: QUELQUES CONTRIBUTIONS ÉLÉMENTAIRES 
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RÉCENTES AN PROBLÉME DES TROIS CORPS, Mémoirs, 

Publications de lʻObservatoire astronomique de lʻUniversite de Belgrade, 

Belgrade 1936, pp. 19 – 28. 

 

3.2. Патенти и време у коме су настали 

Почетком XX века заједно са капетаном Терзићем радио је на решавању 

проблема удаљености циљева. То је пројекат који су радили за државне потребе а 

војни завод у Крагујевцу требало је да буде реализатор. Дотадашње потребе са 

овим и сличним инструментима биле су задовољаване искључиво увозом. А 

фабрика у Крагујевцу, која је полако стицала репутацију и престављала домаћу 

војну индустрију, требало је да смањује зависност државе од великих светских 

фабрика војне опрема. Своје ново решење заштитили су 1910. године као патент у 

Француској. Радећи паралелно на универзитету ово је период када је Петровић 

интензивно радио на математичким проблемима, а овај патент представља 

примену математичких знања на оптичке инструменте. 1910. година се сматра и 

почетком Београдске математичке школе коју је он започео, а касније његови 

ђаци и следбеници наставили. Па је нормално и сав његов тадашњи рад био 

инспирисан, у првом реду, математиком98. 

Без обзира на могућности наших фабрика и практично непостојање 

аутомобилске индустрије, пкокушава да реши светске проблеме у овој области. 

Заједно са Светоликом Поповићем предлаже решење континуалне промене 

брзине помоћу механичких редуктора. Овај проналазак су заштитили такође у 

Француском патентном заводу. Свој рад на овом проблему Михаило Петровић је 

наставио и даље, тако да је 1912. год патентирао побољшану верзију овог решења. 

Ова побољшање требало је да омогући лакшу и јефтинију израду потребних 

зупчаника. 

Било је то време почетака аутомобилске индустрије и решавања проблема 

који су водили ка њеном усавршавању. Живот Михаила Петровића је био 

дефинисан и опредељен математиком, а механика као место њене примене све 

време имала је значајну улогу. 
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У суштини његов следећи проналазак представља решење примене 

дотадашњих проналазака у аутомобилској индустрији. Било је то решење 

аутоматског мењача. Једна оваква механичка конструкција је показатељ стања 

тадашње машинске индустрије, познавања материјала и потреба развоја 

преносника снаге. И овај свој проналазак је патентирао 1914. године у 

Француској. 

Његов даљи рад усредсређен је на решавање практичних проблема. 

Методу за израду вечитог календара патентирао је 1916. године, а његову израду 

поверио Швајцарској фабрици. 

Разрешење војних проблема и проналажење инструмената за примену у 

војне сврхе значило је за државу највише кораке. Опремање војних јединица и 

развој војне индустрије за државу која жели слободу и назависност представљало 

је приоритет99. 

У складу са развојем наоружања у свету стварала се и потреба његовог 

опремања (конструкција нишанских справа, против авионска одбрана). 

Рад на овим проблемима резултирао је решавањем проблема минског 

поља, нишана ожљебљења топовских цеви. Ова своја решења патентирао је 1917. 

и 1918. године.  

За решавање проблема пловности оштећених бродова, била је 

заинтересована и Енглеска војна команда. За ово решење распитивале су су се и 

друге војне управе, јер је то престављао проблем за бродове, а тада нису били још 

развијени системи одбране. Развој електронских уређаја за заштиту и повећање 

сигурнодти је тек касније уследило. Тадашња светска пракса није ни разматрала 

мере сигурности, а све активности биле су углавном усмерене ка стварању 

офанзивних борбених средстава. Тенденције су биле усмерене ка стварању што 

моћнијег пловила, а о евентуалним активностима после неког догађаја није ни 

расправљано. Тако да је за то време Петровићев проналазак значио почетак новог 

размишљања о могућим догађајима и њиховим последицама. Ово решење није 

реализовано у првом реду због недостајања финансиских средстава за опремање 

целе ратне флоте. Овај проналазак Михаило Петровић је патентирао у Француској 

и Енглеској, јер у то време заштита проналазака било ограничено на сваку државу 

појединачно. 
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3.3. Књижевни рад, риболов, музика 

Као свестрана личност бавио се различитив видовима стваралаштва. 

Обилазио све крајеве света и отуд доносио занимљиве путописе104,105,106,107, писао 

романе, а риболов сматрао великим умећем.  

Бавио се риболовом, па отуда отуда потиче и његов надимак Алас. 1882. 

године постао је рибарски шегрт, 1888. године рибарски калфа, а 1895. године 

положио је испит за рибарског мајстора. Учествовао је активно у доношењу првог 

„Закона о слатководном риболову“ на језерима и рекама Србије 1898. године. На 

међународној изложби у Торину 1911. године добио је златну медаљу за изложене 

експонате из рибарства. 1912. године је имао рекордан улов када је уловио сома 

од 120 кг. Био је не само љубитељ, него и добар познавалац рибарства, па је у том 

својству учествовао у преговорима за закључење конвенције о риболову са 

Румунијом, као и у преговорима о заштити риболова на Сави, Дунаву и Дрини са 

Аустроугарском. Био је једна од најпопуларнијих личности старог Београда, 

познат као Мика Алас. 

Често се каже да је Мика Алас и претеча идеје којом се данас многи баве 

у Београду. Установио је значај и богатство река које окружују Београд и схватио 

да на прави начин коришћени Дунав и Сава могу бити права веза са читавим 

светом. 

Након дипломе математичких наука добија и диплому физичких наука, те 

коначно докторира из области математичких наука, 1884. године. Савесни и 

скромни Београђанин са Савске падине тако је у својој 26. години постао доктор 

математичких наука и стручњак за лов: шарана, штука, толстобика, пастрмки, 

амура, а о бабушкама и кленовима у његовим мрежама и на удицама да и не 

причамо.  

Дружећи се на Сави и Дунаву Мика Алас је заволео још нешто – музику. 

Научио је како кажу његови пријатељи, да свира као какав музички обдарени 

Циганин108. 

Свирао је виолину, 1896. године основао је свирачко друштво под 

називом „Суз“. 
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Пошто је био страствени путник Михаило Петровић Алас је пропутовао 

кроз све европске земље и упознао њихове главне градове, а обишао је и северни 

и Јужни пол. 

3.4. Рад Михаила Петровића 

У животу учених људи постоје границе које могу да покажу њихово 

стваралаштво, опредељење, резултате, правац. Овакве личност наше научне 

прошлости и великани којима треба наставити живот, представљају део историје 

наше науке. Колико год да је човек створио у науци, време чини своје. Његови 

резултати полако прелазе у заборав, или благо сећање на живот и дело аутора. 

Обавезни смо на непрекидно подсећање на нашу научну прошлост и указивање на 

своје корене и постојање одвајкад. То сигурно има свој значај који у сваком 

случају може указати на путеве нашој омладини. Одређивање прошлости у науци 

је потреба, та непрекидност стваралаштва је нужна и очита приликом добијања 

нових резултата. Ствараоци имају своје корене, од њих се зачела стваралачка 

клица која иде даље, боље и формира се у нове очеве сазнања96. 

То је био случај и са Михаилом Петровићем, аутором великоумног дела и 

живота ретко виђеног на нашем простору. Његов живот и време уласка у науку 

били су веома интресантни и изазовни. 

3.4.1. Докторска дисертација Михаила Петровића 

На својој седници од 12. јуна 1894. године Веће Научног факултета у 

Паризу одредило је Комисију пред којом ће Михаило Петровић бранити свој 

докторски рад. Комисију су сачињавали: познати француски математичар Шарл 

Ермит (Charles Hermite) председник комисије и чланови Шарл Емил Пикар 

(Charles Émile Picard) и Пол Пенлеве (Paul Peinleve). Математичари какве је 

Петровић могао само пожелети за чланове испитне комисије109. Овим чином 

француске науке Михаило Петровић се сврстао у угледну групу математичара 

које је у свет науке увео Шарл Ермит. Зато је Ели Картон (Eli Carton) у свом 

значајном историјском прегледу француске математике рекао „Тешко нам је стога 

да не сматрамо за француског математичара мог друга и пријатеља Михаила 

Петровића, математичког доајена наше земље коме са задовољством признајемо 
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велику оригиналност у његовом стварању Спектралног метода у Аритметици, 

Алгебри и Анализи, као и стварању Опште феноменологије, у којој се на 

систематски начин бави проблемом постојања аналитичких модела, подесних за 

једновремени приказ закона сасвим различитих физичких теорија. Мислимо да се 

неће љутити на мене, ако и његове радове приложим билансу онога што 

Математика дугује Француској“110. 

Нека имена ове групе математичара које је увео у свет науке професор 

Шарл Ермит 111, 112 су: Жил Анри Поенкаре133 (Jules Henri Poincaré), Пoл Aпeл 

(Paul Apel), Emиl Pikar114, и други115.То су најзначајнија имена светске математике 

друге половине XIX века.  

Када је дошао у Београд Петровић је кренуо у примену научних идеја до 

којих је дошао у Паризу. Ослонац је добијао у најугледнијим математичким 

часописима света тог времена. То је за београдске научне кругове било нешто 

потпуно ново и по први пут виђено. Петровић је одлучно кренуо у свет науке, 

пунио стране часописе својим резултатима и тако по први пут проносио име 

Србије, Београда. Треба евидентирати да је са Петровићем српска математика по 

први пут кренула у свет науке стварајући своје равноправно место у томе свету. 

Петровић је своју дисетрацију посветио француским професорима, 

знаменитим математичарима Жил Танериу (Jуles Tannery) и Пол Пенлевеу. 
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Сл. 14. Насловна страна докторске дисертације Михаила Петровића 

3.4.2. Француски професори о Михаилу Петровићу 

Професор Жил Танери је вршио дужност управника Научног одељења 

Више нормалне школе у Паризу и руководио Центром научних проучавања ове 

школе. На овој дужности, веома значајној за образовање будућих научника, 
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упознао је младог „нормалца“ Михаила Петровића. Петровићу је тада било 

двадесет и две године. Професор је хвалио то што ће радити са младим српским 

интелектуалцем који долази из земље достојанства и поноса на свој развој и 

стасавање са другим европским земљама. Као и осталим ученим Французима, 

члану Академије наука Танериу је била позната новија историја Србије и сви они 

проблеми које је она савладала на путу своје самосталности. 

Танери је приметио код Петровића оне квалитете младог човека које 

наука тражи: велика интересовања, упорност у раду, жеља ка својем оригиналном, 

уношење (формирање) личних ставова на већ постојеће резултате, скромност, 

смиреност. Овоме у сваком случају треба придодати и Петровићево васпитање 

које је донео из Београда, из свештеничке породице српских интелектуалаца 

средине XIX века: ненаметљивост, поштовање старијег, благ тон у опхођењу, моћ 

слушања и добијања савета, уз увек присутан призвук сталног опомињућег гласа, 

да своје у Београду не сме изнаверити на путу ка циљу. Петровић је добро знао из 

које средине долази и из каквог народа. Незастрашен величином Париза и 

његовом великом науком, једино опредељење било му је књига и рад. Учењем и 

знањем је покушавао да савлада све препреке. Успео је, и то са великим успехом. 

Нормално да је у свему овоме била значајна и чињеница, да је Петровић био 

једини странац у Интернату Школе, а то је било велико поверење Француске 

школе у нашег момка, а и велика обавеза. 

Професор Тенери се дивио одличном Петровићевом познавњу 

француског језика и књижевности, разумевању математике, информисаности у 

природним наукама, музичкој обдарености, љубави према околини. Када је 

Петровић у другој години студија објавио песму о својој генерацији „нормалаца“, 

професор Танери је био одушевљен и дефинитивно сигуран да се у Петровићу 

рађа личност великог интелектуалног формата102. Свакако да иза оваквог 

Петровићевог знања стоји његово марљиво учење у Првој београдској гимназији 

и Великој школи у Београду. На овај начин Петровић је доказао да се у Београду 

последњих деценија XIX века залагањем образованих Срба могло добро учити и 

научити све што је потребно за живот и рад. 

Петровић је често по савету свог управника обилазио књижаре и чувене 

париске антикварнице. Дуго је гледао излог париске књижаре научних издања 
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Готје – Вилара (Goethe - Vilar), претурао по мислима и подстицао жељу да једном 

и своју књигу види у том излогу. То се и догодило, и то више пута. Године 1894, 

када се његова докторска дисертација појавила у том истом излогу, 1906. године 

када је у едицији „Sciencia“ публиковао своју теорију о аналогијама116, 1919. 

године када је објавио своје оригинално дело о нумеричким спектрима117, нешто 

касније 1921. године капитално дело из математичке феноменологије118, 1928. 

године поново књига о спектрима са Бореловим (Félix Édouard Justin Émile Borel) 

предговором119, следеће 1929. године, по мишљењу многих, најзначајнија књига о 

диференцијалним једначинама120 и на крају 1931. године нова синтеза својих 

резултата из квалитативне интеграције диференцијалних једначина111. 

Управник Научног одељења је предложио Петровића два пута да 

присуствује свечаном балу код председника француске републике Карноа (Mari 

Fransoa Sadi Karno) као најбољи „нормалац“ по знању и резултатима. Свакако, 

велико признање младом Петровићу. 

Петровић је разумео да не учи и постиже резултате у Паризу само за себе. 

То се потврдило по његовом повратку у Београд, када је Универзитету подарио 

све колекције часописа и мемоара које је уредно прикупљао и проучавао, када је 

Српској краљевској академији поклонио више својих научних расправа, тако да је 

српска математика и започела свој живот и коначно, када је себе потпуно 

игнорисао и своја стечена знања у Паризу подарио другима, својим млађим 

колегама, студентима121. Тада је створена она плодна клица Београдске 

математичке школе коју је Петровић створио, у њој извео петнаестак научника – 

доктора математичких наука, што је био јединствен случај у научном животу и 

раду наше средине122. 

 

3.4.3. Први радови 

1894. година трајно је записана у историји српске математике као датум 

када је по први пут једна научна студија из математике пласирана у свет науке. 

Тада је у Академији наука у Паризу њен члан Емил Пикар представио расправу 

Михаила Петровића „О униформним интегралним једначинама првог реда и по 

врсти нула“ (Sur les intégrales uniformes des équations du primier orde et genere zéro). 
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Приказ професора Пикара био је прихаћен са пуно одушевљења и похвала о 

теоремама које представљају нова сазнања у диференцијалним једначинама. У 

Академији је одмах одлучено да се ова Петровићева студија објави123. То су први 

велики кораци српске математике, усмерени ка будућности, која ће показати 

исправност овог правца крупним резултатима Београдске математичке школе. 

Тада је Петровић имао само 24. године. 

Пре докторског испита наш математичар је одабрао важније резултате из 

дисертације и у облику белешке  доставио Паријској Академији наука на оцену и 

објављивање. Изостављајући полигоналну интерпретацију, особина интеграла 

диференцијалних једначина (понашање нула и полова интеграла), Петровић је у 

свом раду приказао само главне теореме о униформним функцијама као 

решењима неких облика диференцијалних једначина. 

Нешто касније, 1897. године, када је изабран за дописног члана Српске 

краљевске академије, Петровић је кратко, написао о свом првом резултату: „У 

раду се доказује једна основна теорема о униформним трансцедентама што 

задовољавају диференцијалне једначине првог реда. Е. Пикар је узео резултате 

овог рада за предмет једног одељка свог дела „Traиté d.’Aнalyse“, Пaрис 1896. ”. 

Петровићев рад је веома брзо био запажен у страној литератури. Излагани 

су прикази са резултатима његовог рада у познатом светским часописма124, L. 

Aуtonne цитира на више места Петровићеве резултате125, 1902. године у 

Берлинском друштву математичара представљаљене су Петровићеве теореме126 

наведене у Archiv der Math. уnd Physik и Encyclopedie der Math. Wissenschaften. 

Овај Петровићев рад је први научни рад у историји српске математике. 

После првих радова наше математике, продужава се сарадња са Париском 

Академијом. Одмах 1895. године, Петровић Париској Академији наука доставља 

нове резултате. Показао је, да се биномне диференцијалне једначине првог реда, 

које се могу интегралити помоћу униформних трансцедената са коначним бројем 

вредности, своде на неколико основних типова. Овај значајани Петровићев 

резултат је саопштен  на седници новембра 1895. године са похвалама и уверењем 

да Михило Петровић креће у науку добрим путем и да добијено знање у Паризу 

успешно користи. 
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Следеће 1896. године приказана је расправа о диференцијалној једначини 

= . У овој дискусији Петровић је показао како се ова корисна 

једначина у проблемима геометрије и механике може свести на већ испитиване и 

боље проучене типове једначина92. Ова једначина је касније била основа за 

докторске дисертације и радове многих наших математичара. 

Такорећи у српској математици нема научника који се овом једначином 

није бавио, те је она у жаргону и названа “српска једначина”127. 

Француски математичари маја 1895. године бирају Петровића за члана 

свог научног удружења “Socиté mathématиqуe de Fraнce“. Свакако, велико 

признање француске математике младом Петровићу. 

3.4.4. Алас и Тесла 

То има веома велике везе са Аласовим породичним и школским 

васпитањем. Његов деда, (протојереј Саборне цркве), одлучио је да сноси 

трошкове школовања свог унука Мике у Паризу. Дедина иницијатива је била 

награђена тиме што је Михило Петровић примљен не само да похађа студије, што 

је било омогућено страним студентима, него је изборио и могућност да станује у 

школи, ради у кабинетима и лабараторијама. То је било по први пут да та цењена 

математичка школа тако прихвата једног странца. 

Међутим, није се радило о уобичајеном странцу. Мика је школован у 

Србији крајем XIX века, а тада је положај ученика значио посебан углед и 

обавезу. Ђак се морао истицати у знању, племенитости, моралу. Најбоље и 

најцењеније што је једно друштво желело да има било је предочено у њеним 

ђацима. Била је то својеврсна духовна репрезентација неке државе127. 

Тог „репрезентативца духа“ Французи су брзо препознали у Михаилу 

Петровићу, ђаку кога су васпитавали Марко Леко, професор хемије, Андра 

Николић, професор књижевности, Јован Ђаја, професор историје. За време 

Тимочке буне професори Јован Ђаја и Андра Николић су били ухапшени, а 

Михаило је био у групи ученика која је жестоко протествовала против тог 

хапшења. 

Све те чињенице из живота Мике Аласа показују да уопште није чудо 

како је живео. На Косанчићевом венцу је имао веома скроман простор у коме су 
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се налазили гвоздени војнички кревет, писаћи сто и неколико мајсторских, 

рибарских диплома које су биле на зидовима. Тим дипломама се очигледно веома 

поносио. Његови биографи су нашли велике сличности у животу Мике Аласа и 

Николе Тесле. Домаће васпитање, које су имали и Алас и Тесла, утицало је на 

њихов укупни став према људима. Волели су људе око себе, а и људи су волели 

њих. Обојица су живели сами. Оно што су за дванаест година старијег Теслу били 

голубови, то су за Аласа биле рибе. Све остало било је предавање духовним 

лепотама и изазовима науке и уметности. 

Алас никада није хтео своје „ја“ да истиче у први план. Волео је да то 

евидентирају други, ако је нешто вредно. Можда је у томе био и прескроман. Па 

је, рецимо, 1894. године са студија у Паризу писао своме деди Новици 

Лазаревићу: „Имам да вам јавим једну вест: и ове сам године, као и лане, позват 

са још четворо другова из ове школе код Председника Републике на забаву која ће 

бити кроз три недеље. Немојте, молим вас, то никоме причати, јер ће вам ретко ко 

веровати од оних који су ме видели летос боса, са исцепаним туром носећи оне 

штуке које сам ухватио у Макишком виру. Обавезан сам, хтео не хтео да идем, а 

то ћу учинити утолико пре што ми је ово последња година што сам овде, и у исти 

мах последња прилика за такву почаст; кад се будем вратио кући зацело ће ме пре 

чича Арса позвати на весеље но Карно128. 

Лане сам био лењ – а и није ми било до тога – да вам пишем о томе шта 

сам видео и како сам се провео; обећавам вам да ћу ове године бити опширнији, 

мада не марим баш много, ни ја ни ви, за такве ствари“. 

3.4.5. Миланковић о Мики Аласу 

Научник, „наше горе лист“, Милутин Миланковић, образован у 

аустроугарским школама свакако је желео да упозна Аласа, а у тај сусрет је 

улазио са много поштовања, јер није знао на каквог ће то човека наићи80. Наиме, о 

Михаилу Петровићу је до тада само чуо и читао из научних радова. Миланковић, 

који је насупрот Петровићу свој приватни живот показао очима јавности у својим 

мемоарским записима из детињства и младости овако је описивао свој први 

сусрет са Аласом: „ Живо сам желео да га упознам, али ми се за то није пружала 

прилика, а и устручавао сам се да, неквалификован, ступим пред човека толико 
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славног као што је био он. Тек код сврших своје студије и постадох доктор 

техничких наука, ја се, приликом једног кратког боравка у Београду, првим 

данима 1905. године одлучих да га посетим. Потражих га у згради Универзитета. 

Кад уђох у њу, обратих се њеном портиру, домаћину, овим речима: „Молим вас, 

да ли је ту господин Михаило Петровић, и могу ли са њим говорити?“ 

Домаћин, један стари чичица, погледа ме као да сам га ослово на 

кинеском језику. Ја понових питање што год сам јасније могао. Он ме премери од 

главе до пете, па рече: „Не познајем!“. 

„Како га не познајете?“ узвикнух, „нашег славног математичара, познатог 

у целом свету!“ 

Он се тада присети: 

„Јес’ јес’, то је наш Мика! Сад ћу да видим!“ 

Па се окрете другом једном служитељу који је стајао близу степеница: 

„Жико, бога ти , тркни горе и види да ли је ту Мика!“ 

После неколико тренутака појави се тај служитељ на средњем краку 

степеница и викну нам одатле: „Ту је Мика!“. Попех се горе у Петровићеву собу, 

где ме он пријатељски дочека“129. 

Милутин Миланковић, очито очекујући аустроугарску процедуру и 

титулисање свакако је био изненађен тако присним односом између послужитеља 

и портира са великим математичарем Михаилом Петровићем, који је за њих био 

Мика Алас. Није он за њих био Мика зато што су га потцењивали. Напротив, био 

је он њихов Мика кога су посебно волели. Па, тај Мика је вероватно и њима на 

Великој пијаци, која је била испред зграде Велике школе, односно Универзитета, 

делио рибу и полемисао о рибарењу. 

Са тим особинама Мика Алас, Михаило Петровић је био право 

београдско дете, израз оног духа града који је дуго времена пленио и окупљао све 

најбоље међу људима на овом делу света. За неке посматраче београдског духа 

свакако да ће улога Мике Аласа бити посебно интересантна. Увек треба имати у 

виду и да је његов допринос данашњем Универзитету и те како значајан.  

Несумњиво је баш Михаило Петровић био зачетник београдске 

математичке школе и „кривац“ што данас многобројни београдски ђаци и уопште 
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деца са подручја Србије Црне Горе и бивше Југославије у математици на 

међународним такмичењима постижу велике резултате. 

3.4.6. Ратни дани Мике Аласа 

Први месеци 1916. године прошли су у прилагођавању новонасталој 

ситуацији због које влада није успевала да се посвети пропаганди својих ратних 

циљева, она је са новим иницијативама почела поново да на држвним задацима 

ангажује избегле српске научнике. Као и на почетку рата поново су се чуле идеја 

о потреби рада на „прибирању и сређивању свих података који би имали бити 

стављени на расположење нашим делегатима на европском конгресу“.  

После дуготрајног тражења правих начина за ангажовање научника, 

већина је средином 1916. године почела да извршава задатке које је изискивала 

промењена ратна ситуација. Већи део оних који су ратне 1914. и 1915. године 

провели у војним униформама били су полако ослобођени, а само их је неколико 

остало већи део рата у својим јединицма. Углавном је била реч о младим 

наставницима Универзитета130. 

Заокупиран личним истраживањима био је и факултетски професор 

Михаило Петровић, мада се као резервни капетан и ађутант принца Ђорђа 

Карађорђевића налазио у специфичној ситуацији. Блискост са овим по много чему 

необичним принцем, коме је Француска најчешће била земља изгнанства, 

обезбедила му је да ради неометан свакодневним ратним тегобама. Ађутантски 

положај је у то време био више почасни него стварни и омогућавао му да се често 

изолује у миру тамошњих бања и летовалишта и посвети својим студијама. 

Штавише, принц Ђорђе га је заклањао од свих узнемиравања и чак саветовао да 

„ником не говори адресу“, а он ће на себе преузети сву одговорност. Међутим, 

стиче се утисак да га је ово пријатељство донекле и спутавало пошто је прихватао 

различите принчеве идеје о новим проналасцима на којима су тада радили 

заједно. Већи део ових проналазака, од којих су многи били намењени 

унапређењу ратне технике, а тиме и бржој победи над непријатељем, није у том 

тренутку била прихваћена. Неки од патената или замисли, међу којима су били 

систем контроле кретања торпеда, таблице за гађање мета из топа, рововски топ 

или авионски мотор, и поред ангажовања принца Ђорђа код утицајних личности 
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нису били прихваћени ни у једној савезничкој држави, мада су неки од њих били 

узети у разматрање. Један од реализованих патената био је „вечити календар“ 

направљен у Швајцарској у више хиљада примерака. Неки од изума су 

проглашени патентима. За српску владу је направио нови систем шифара, што му 

је као великом математичару био први задатак, а чиме се успешно бавио и после 

рата131.  

Oд ванстручних активности забележено је да је на Марсељском 

универзитету одржо предавање о рату у Србији и Албанији 1918. године. Током 

целог живота плодан стваралац, Михаило Петровић је у то време објавио више 

радова у француским и швајцарским часописима, а у француској су објављене 

неке његове познате књиге. 

У току 1918. године у Паризу је радило још једно, званично тело које је 

окупљало српске интелектуалце. Реч је о одбору за културну пропганду који је 

био познатији под називом „Културна лига“. Одлуку о његовом формирању 

донело је Министарство просвете фебруара 1918. године. У одлуци је између 

осталог стајало да „нисмо више у могућности у војничком погледу извлачити 

пажњу запада“, па је потребно, показати да „ми имамо једну стару цивилизацију 

достојну великих народа“. Пошто је дотадашња пропаганда била „без система, 

озбиљности, често без достојанства.....као случајна“, како је рекао предлагач, то је 

решено да се извршавње овог великог задатка повери способним и стручним 

људима. Придавање важности овом послу види се и приликом одабирања 

личности које су требале да га воде, тако да је и један број најугледнијих 

интелектуалаца који су били у Француској ушао у њихов састав од шеснаест 

чланова. Деветорица су били професори универзитета Ј. Цвијић, М. Петровић, С. 

Станојевић, Б. Петронијевић, А. Белић, Ј. Радонић, Ж. Ђорђевић, К. Кумануди и 

М. Новаковић, а остали такође већ доказани радници на пољу културе132. 

Иако је настало у последњој години рата, ипак треба нагласити да је ово 

тело представљало велики напредак у осмишљеној и организованој пропаганди у 

Европи. Већ само посматрање њихове делатности указује на многе веома значајне 

области у којима се огледао рад Одбора. Према плану рада који су сами донели, 

они су поред праћења штампе и организовања посебног преводилачког бироа 

радили и на повезивању с француским културним установама и тамошњим 
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истакнутим личностима, организовању уметничких манифестација, на припреми 

за стварање катедри за југославистику, и слично. 

 

3.5. Париска конвенција 

Од 20. 03. 1883. године, ревидирана 14. 12. 1900. године у Бриселу, 02. 06. 

1911. године у Вашинктону, 06. 11. 1925. године у Хагу, 02. 06. 1934. године у 

Лондону, 31. 10. 1958. године у Лисабону, и 14. 07. 1967. године у Стокхолму. 

Париска конвенција о индустријској својини сматра се основним правним 

актом којим се по први пут дефинишу главни аспекти заштите ове својине. Њоме 

је уређена област ове својине и механизам њене заштите133. 

Чланство у Унији одређено је у уставном – уговорном члану 2. ове 

међународне конвенције. При том се има у виду законодавство земаља Уније134. 

Остали чланови дефинишу права и обавезе чланица и потенцијалних 

сарадника уније135. 

Иначе, ову, Конвенцију је ратификовало 150. држава136. Југославија је 

чланица Конвенције од 26. фебруада 1921. године. Конвенција је објављена на 

српском и француском језику у „Службеном листу, Међународни уговори и други 

споразуми“, бр. 5/74. 

Права интелектуалне својине су, по својој природи, у ранијим 

раздобљима (периоду) настанка била ограничена територијално. Она су, као и цео 

правни механизам власништва у свери креација, постојала једино у оквирима 

локалних државних надлежности. С друге стране, резултати људског 

стваралаштва имају универзални карактер и не могу, по њиховој суштини, бити 

предмет било каквог, па ни територијалног ограничавања. Тако је, нарочито са 

напретком иновативних идеја, расла потреба креирања групације међународних 

права, којима би се стваралачки предмети и релације могли регулисати. Са 

напретком у приближавању мишљења и процедура националних законодавстава, 

постало је корисно и потребно поједноставити ове националне регулације кроз 

увођење међународних правила. Овде се показује тренд ка неопходној 

стандардизацији и нормативној ефикасности. С друге стране, и нарасли 

економско – технички неспоразуми, такође су водили повећању међународних 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         90 



норми137 и динамичке регулације, што је учинило функционалном и креацију 

сталне глобалне међувладине организације као што је WIPO. 

 

3.6. Организација WIPO 

WIPO (World Intellectual Property Organization) Светска организација за 

интелектуалну својину је једна од 17специјализованих агенција у Уједињеним 

нацијама. Настала је 1967. године се циљом да подстакне креативну активност, да 

промовише заштиту интелектуалне својине широм света138. 

Основни разлог формирања глобалне организације за интелектуалну 

својину лежи у наглом развоју производних снага и променама индустријских и 

финансијских односа (кретања). Овде се први пут информација и знање третира 

као битан производни фактор. Овај фактор, у одређеном обиму и квалитету, 

замењује друге факторе призводње. Борба за контролу ширења и токова знања 

постаје основни економски фактор контроле привреде и њеног развоја. Контрола 

токова информација постаје важан фактор успостављања опште моћи или 

релација моћи државе. Зато, је дошло у једном периоду развоја, до настајања 

потребе за контролом знања и до императива за најразвијеније земље да 

глобализују и договорно контролишу односе у овој области, што је условило и 

формирање глобалну организацију WIPО139. 

У суштини интелектуална својина је део развојног и општег правог 

система, у првом реду националног, а онда и међународног. Овакав правни 

подсистем има динамичку – релациону карактеристику непрекидног усавршавања 

својих правних норми и правила – установа. Ово успостављање правила и њихово 

укидање је одраз сталних промена у потребама за прилагођавањем нормативног 

система конкретним техничко – технолошким економским кретањима, која 

непрекидно стварају унутрашње противречности и потребе за њиховим 

уклањањем, преусмеравањем, ублажавањем и на крају стандардизацијом140. 

У току свог рада најпре се делатност WIPO – а битније проширила 

(односно селективно ширила) у области регистарских активности. Ово је 

подразумевало повећање уговора који стварају услове јединствене процедуре која 

се може применити на регистарске ознаке, патенте и индустријски дизајн. Ови 
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услови у виду јединствених правила или повезивих инструмената су морали да 

буду применљиви и важећи у односу на све државе уговорнице. Та нова правила 

односно опште – применљиви споразуми и уговори били су израз тежње за 

повећањем практичних акција и потреба за регистровањем патената и иновација 

(открића). Ово је захтевало свеопшту међународну стандардизацију, формирање 

правила, којима би се увећане техничко – економске потребе могле лакше 

реализовати. У овом случају ефикасна стандардизација представља услов бржег 

развоја иновативне делатности, која је даље створила нове потребе за увећањем 

опосега правила и норми (установа)141. 

Правни утицаји патентирања односе се на давање права иноваторима како 

би се искључили други субјекти из процеса коришћења и комерцијалне употребе 

иновативних производа или процеса. Оваквим начином заштите се обезбеђује 

материјална награда за уложени рад, који доноси аутору дела одређене користи. 

Овај доходак покрива трошкове стварања иновације, обезбеђује, евентуално, 

егзистенцију аутора (креатора) и даје подстицај даљем иновативном раду133. 
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4. ТЕХНОЛОШКО – ХЕРИТОЛОШКА АНАЛИЗА ПАТЕНАТА 

МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА 

4.1. Научни рад  

Мишљење челника Париске академије наука о Михаилу Петровићу које 

наводи 1923. године Александар Богданов (Александр Александрович Богданов), 

један од водећих филозофа тог доба у европи гласи: "Рецензија у Академијиној 

Ревији карактерише Петровићеву књигу као "веома занимљиву, веома богату, 

можда чак и пребогату, идејама, што унеколико отежава њено савлађивање", и 

скреће пажњу на "енциклопедијску културу" њеног аутора, "која је веома ретка у 

наше време крајње специјализације". И заиста, међу савременим европским 

научницима тешко је наћи још неког ко би био тако свестран као Петровић. 

Његови најзначајнији радови припадају области физичко-математичких наука и 

саме математике“142. 

У науку је Петровић ушао са радовима који се односе на теорије обичних 

диференцијалних једначина, да би врло брзо пронашао своје дугорочно 

интересовање, теорију функција143, односно математичку анализу које је 

проистекло из рада на једначинама144. Попут Поенкареове тврдње да су у корену 

скоро свих закона природе и науке диференцијалне једначине, и Михаило 

Петровић их прихвата као основни математички став, који ће произвести многе 

расправе из области анализе, феноменологије, механике, аналогних рачунских 

машина, и других дисциплина145. 

Професор Михаило Петровић, познат под именом Мика Алас, део је самих 

врхова српске науке (Михаило Пупин, Јован Цвијић, Јован Жујовић, Руђер 

Бошковић,...). Са њим математичке науке у Србији дефинитивно излазе на светску 

сцену, на којој су и данас присутне с већим и много значајнијим резултатима146. 

То је кренуло јуна 1894. године. Тада, у амфитеатру Facуlté des Sciences у Паризу, 

препуном студената и професора (Ермит, Поенкаре, Пикар, Пела, Дарбу, Апел, 

Пенлеве, Липман, ...), био је присутан и изасланик Краљевине Србије у 

Француској, Милутин Гарашанин. Гарашанин је о томе на овај начин обавестио 

Београд: "...Одбрана докторске тезе г. Михаила Петровића била је у правом 

смислу речи бриљантна. По свршеном испиту Председник га је поздравио врло 
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лепом и дирљивом беседом у којој му је рекао да је он – г. Петровић – правио част 

„Нормалној школи“, да је он показао успехе који су у њој ретки и да ће њега 

његови професори памтити и у његовој далекој отаџбини са својим симпатијама 

пратити. Свој говор завршио је Председник (г. Хермите) прокламујући да је г. 

Петровић доктор математичких наука "avec toutes blanches". С моје стране имам 

да додам само то да сам био дубоко дирнут доказима пажње и симпатије којих 

сам према г. Петровићу био сведок од стране оних што данас у највишим 

врховима науке математичке светле. У тој грани науке г. Петровић је већ унео 

српско име на достојан начин у научни свет ... Г. Петровић је једна наша врло 

озбиљна тековина за науку. Тај младић чини част Србији". 

Ово је био историјски догађај за математику у српском народу. Морамо га 

памтити. Одмах после Видовдана, 1894. године у далеком Паризу, започеле су 

велике победе Србије на пољу наукe143. 

Рад Михаила Петровића припада оним резултатима наше науке и културе 

краја деветнаестог и почетка двадесетог века који су извршиле најјачи, а можда и 

одлучујући утицај на математички живот147 свог времена и на развитак 

математичких наука у свету148. Данас је већ сигурно да је револуција у 

математичким наукама у Србији започела појавом и радом Михаила Петровића. 

Ово треба приписивати не само Петровићевом таленту, величини његовових 

научних предиспозиција као писца запажених расправа149 и посебних 

монографија, или оригиналношћу његових филозофских и реалних концепција 

(рачунари, мерење времена, криптографија, изборни системи, разни патенти и 

слично), него у првом реду и томе што се у овоме изузетном представнику наше 

науке тог времена појавио доследни израз негирања постојећих старих облика 

научног рада на Великој школи, Универзитету и Академији. 

Научни резултати Михаила Петровића нашли су се на путу преокрета 

целокупног математичког стваралаштва XIX века150 у Србији и чинили велики 

утицај на њега. При томе, он своје научно "ја" није подредио утицају тадашњег 

начног живота и рада. 

Школован (1890-1894) на бистрим изворима математичкe наукe (Париска 

школа)118, још као млад студент срео се са новим концепцијама у науци које је 

прихватао и стављао у програм своје делатности151. 
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Насупрот претходницима у математици Србије, Михаило Петровић од 

првих дана предано ради у науци и подржава став да универзитетска настава 

може достизати своје максимуме само преко науке. Без квалитетне школе нема 

добре науке, и обратно, подвлачио је Петровић. У новој Србији Петровићеви 

претходиници на Лицеју и Великој школи тешко су ово прихватали, радили су 

супротно152. 

Од светске науке Михаило Петровић је добио признање уз констатацију 

да је корачао пре свог времена. У науци и култури ићи пре времена је значајна 

ствар, то је показатељ велике индивидуалности и утицаја једног научника. 

Дело Михаила Петровића, представља значајан и даљи корак напред. Као 

студент се, свесно и својевољно оријентисао на науку на нивоу тадашњег 

средишта светске математике – Париза153. То је било време изузетног елана154, 

када су живели и радили велики Поенкаре (за кога тврде да је ишао двадесет и 

више година испред свог времена, не само својим наговештајима, већ ефективним 

радовима), Ермит, Апел, Дербy, Пенлеве, Пикар и други. Отишао је тамо, одлично 

завршио студије и већ као ђак написао рад о униформним интегралима 

алгебарских диференцијалних једначина. Његови резултати одмах су ушли у 

Пикаров уџбеник, заправо монографију „Traиt  d’aнalyse“, који је требало да 

синтетише сва актуелна знања из математичке анализе. Велико је питање да ли би 

се који наш математичар из доцнијих, па и данашњих времена могао похвалити 

таквим успехом на почетку своје научне каријере155. 

Према мишљењу Милоша Радојчића156: "У Петровићевом научном раду 

истиче се уопште разноликост тема и богатство идеја. Може се рећи да се његово 

научно стварање одликује особито мноштвом оригиналних идеја, којима се 

утврђују нове везе у математици више него исцрпљивањем последица које се из 

једне идеје пружају. Својим радом створио је полазну тачку истраживања за друге 

математичаре. Он сам, богат замислима, радо је препуштао другим, у нас и на 

страни, да оберу плодове с дрвета које је пронашао Петровић"  

Неке диференцијалне једначине, специјалне функције и неједнакости 

носе име Michel Petrovitch157,158. Познати француски математичар Ели Картан 

написао је у историји француске математике да Петровић припада групи ретких 

научника који су започели рад на новим научним дисциплинама (математички 
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спектри, математичка феноменологија, и интервална математика). У области 

рачунарства Петровић је у XIX веку објављивао у Сједињеним Америчким 

Државама своје идеје за конструкције рачунара и добио од познатих светских 

научника (Морен, Камке, Вилерс, Прајс, Мајстров) признања да је први 

конструисао аналогни рачунар за решавање диференцијалних једначина. Пољска, 

руска, и америчка наука одале су Петровићу признање као претечи савремене 

науке (теорије система односно кибернетике) радовима из области примена 

аналогија међу диспаратним појавама100. Како не прихватити доказану чињеницу 

професора Драгослава Митриновића да Петровићева књига „Рачунање са бројним 

размацима“ (1932. године) "представља монографију о неједнакостима и то прву у 

свету", пре чувене књиге Inequalities (1934. године) Хардија и Литлвуда. Или, 

речи поменутог професора, да су познате Караматине неједначине произашле "из 

шињела" Михаила Петровића. 

Михаила Петровића је било могуће пронаћи и на неуобичајеним местима99, 

што је захтевало трагање међу различитим изворима и дисциплинама. Јавља се 

као аутор закона, реферата и извештаја са различитих научних скупова; творац је 

неколико успешних патената; аутор педагошких радова из математике за основне 

и средње школе. Велики је поборник механичког схватања у природној 

филозофији; астроном, сарадник дневних листова, активан изумеђу два рата као 

писац путописа у нашој књижевности, есејиста, историчар, аутор веома успешних 

система у криптографији за потребе дипломатије и војске; сакупљач народног 

фолклора и мелоса; писац стручних текстова из економије и рибарства, 

океанограф и морепловац148, итд. 

4.2. Патенти  

Поред тога што је Краљевина Србија била међу оснивачима Париског 

савеза, чији су уговори полазна тачка данашњег система глобалне заштите 

индустријске својине. Надлежни орган за заштиту индустријске својине као 

надлежна управа за издавање потребних докумената основана је новембра 1920. 

године, односно тек у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Ово је основни 

разлог зашто Михаило Петровић у време свог рада није могао да штити 

проналаске у својој земљи. 
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Петровић је био велики проналазач. Имао је више патената и све их је 

регистровао код Француског патентног завода, а део њих је и реализован. Иако је 

највише радио у математичким наукама његова универзалност огледала се и у 

природним наукама. Потребно је истаћи, да је Петровић подједнако радио и 

стварао како у математици, тако и у физици, механици, хемији, електротехници. 

Све то је стварало потпуно различиту слику о математичкој науци, него што је 

она данас –уска специјализација са малом применом и свега оног што математику 

чини свеобухватном.  

Претраживањем доступних патентних база, при чему су базе података 

Европског завода за патенте (espacenet)159 и базе података Француског завода за 

патенте и жигове биле најкорисније. Резултати претраживања ових база показали 

су да је Михаило Петровић имао укупно десет патената. Поред патената које он 

наводи пронашао сам још четири француска и један британски. 

Претрагом у листу ПОЛИТИКА који је тада излазио у Београду нисам 

нашао никакве записе који се тичу његових патената или одржаних предавања. 

Али пронашао сам наслове (у листу који је изашао из штампе 28. фебруара 1905. 

године и 2. октобра исте године) који се односе на формирање Београдског 

универзитета. 

Списак његових регистрованих и објављених патената, према времену 

настанка и државама регистровања дат је у следећој (таб. 2.) табели (неки аутори 

наводе и нешто другачије податке): 

 

Табела 2. Регистровани патенти 
БРОЈ ПАТЕНТА НАЗИВ ПРОНАЛАСКА ДАТУМ 

ПОДНОШЕЊА  
ЗАХТЕВА 

ДАТУМ 
ИЗДАВАЊА 
ПАТЕНТА 

FR 413.730 Télémetre a sextant 11.02.1910. 17.08.1910. 

FR 447.861 Changement de vitesse avec pignons 
étagés raccordés par des  
engrenages en hélice conique 

31.08.1912. 17.01 1913. 

FR 463.082 Changement de vitesse 29.09.1913. 13.02.1914. 

FR 476.320  Changement de vitesse 17.10.1914. 27.07 1915. 

FR 480.788 Cadran calendrier pour objets 
d'horlogerie, de bijouterie et autres 

27.01.1916. 21.09.1916. 

FR 515.072 Dispositif pour assurer la flottabilité des 
navires en danger 

24.11.1917. 24.03.1921. 

FR 493.774 Appareil pour la détermination rapide des 
éléments de tir sur aéronefs 

07.12.1917. 21.08.1919. 

FR 495.040 Moteur 15.02.1918. 26.09.1919. 

FR 503.321 Appareil imprimant un mouvement rapide 
aux bombes, mines aériennes et torpilles 

22.02.1918. 08.06.1920. 
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aériennes lancées par un canon lisse 

GB 121 279 Means for Assuring the Buoyance of 
Ships 

24.11. 1917. 
 

23. 10.1918. 
 

 

 

Увек треба водити рачуна да идеје могу да се материјализују. Михаило 

Петровић је то називао – материјализација диференцијалних једначина. А и 

инжењери веома цене ту могућност, јер имати одређену идеју (концепцију) то је 

прилог науци, али за допринос стварном животу то мора да се материјализује у 

виду некаквог механизма, (уређаја). А ми смо у Михаилу Петровићу имали 

научника, теоретичара и експериментатора, који је знао да своје велико теоретско 

знање и материјализује (примени). 

Веома сложен посао представљао је преводилачки рад, с обзиром да су 

оригинални текстови писани пре више од сто година, када су се схватања и 

тумачења многих физичких појава у многоме разликовала од данашњих. Тежња 

ми је била да преводи будушто што аутентичнији и приближнији оригиналу, а да 

се могу користити што је могуће више данас. 

Аласов стил изражавања неизбежно је у преводу морао остати различит, 

иако је по среди стил једног човека, али сам покушавао да у свим случајевима 

изједначим и адекватно користим многобројне научне и стручне термине које је 

Петровић обилно користио. 
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4.2.1. Патент FR.413.730 ДАЉИНАР СА СЕКСТАНТОМ159 

Овај патент је сврстан у XII групу, где спадају прецизни инструменти и 

електрични уређаји и постројења, трећу подгрупу: тегови и мере, математички 

инструменати, бројачи и поступци испитивања. 

Патент је издат 02. јуна, а објављен 17. августа 1910. године. 

Проналазак са захтевом да буде проглашен патентом су заједно поднели 

Михаило Петровић и генерал Милорад Терзић Француском уреду за патенте. 

Милорад Терзић је био цењени стручњак за геодезију. Написао је познату 

књигу Виша геодезија, коју је Петровић представио у АПН – у 16. децембра 1931. 

године. 

Решење се односи на даљиномер чији се рад заснован на принципу 

секстанта, (инструмента за мерење угаоног растојања), а жељено растојање до 

посматраног објекта добија се, из осматрачнице, преко вредности угла 

посматрања, одговарајућег угла конвергенције и растојања између две тачке 

посматрања. 

Са дотадашњим инструментима ове врсте удаљеност се није могла 

одредити непосредно, већ се одређивала посматрањем са два различита места и 

мерењем потребних углова. А удаљеност се добијала тригонометријским 

израчунавањима. 

Ново решење је то, да се растојање до посматраног објекта може добити 

помоћу две тачке посматрања, са једног места. Рад инструмента се заснива на 

знању односа углова који представљају карактеристику инструмента. 

Принцип рада инструмента може се реализовати на различите начинe. У 

патент су дате три начина (могућности) конструктивног решења инструмента. 

У необјављеним рукописима (заоставштина Михаила Петровића) налазе 

се дијаграми за даљинар. Претпоставља се да су ово дијаграми Петровић – 

Терзићевог патента. 

Петровићу као човеку који је познавао математику и физичке законе а са 

друге стране и стање наше индустрије и њене могућности и стање развијених 

светских фабрика поверен је задатак конструкције нове опреме. Сматран је за 

познаваоца светских токова и достигнућа науке, наше зависности и њихове 

развијености160. 
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Изум, је био намењен за потребе производње Војно – техничког завода у 

Крагујевцу и освајање нових технологија, а реализован у Србији (1910. године) и 

Русији (1912. године). Производња једног оваквог уређаја представљала је 

сврставање њеног произвођача у ред значајног извозника прецизне војне опреме и 

држање корака са највећим светским произвођачима оваквих уређаја161.  

Овај проналазак је сврставао Србију у ред земаља које имају велике 

претпоставке за даљи развој и модернизацију индустрије. А војна индустрија као 

најзначајнија грана индустрије, захваљујући својим револуционарним решењима 

могла је успешно да парира и развијеним светским фабрикама162. 

До данас је велики број произвођача сличних уређаја развио читаву 

палету модела оваквих инструмената. 

4.2.2. Индустрија крајем XIX и почетком XX века и њене потребе  

Период XIX века је за Србију време ослободилачких ратова и борбе за 

независност на путу ка стварању модерне државе. После стицања вазалне 

аутономије 1830, Србија је добила право да легално набавља оружје за 

"неопходне" трупе. Оружје је набављано углавном из Русије и Аустрије. Прва 

опрема произведена за српску војску набављена је у Лијежу, код белгијског 

произвођача Огиста Франкота.  

Пред ратове за ослобођење и независност 1876-1878, модернизација 

оружја била је услов без кога се није могао остварити тај велики циљ. Турска 

војска је већ поседовала модерно наоружање. Новца за набавку новог оружја није 

било довољно, па су Срби нашли најпрактичније решење да развијају своју војну 

индустрију и производе потребне инструменте. После великих проблема и много 

лутања, Крагујевачки завод војне опреме успео је да произведе део војне опреме, 

тада веома неопходне163. 

По стицању пуне независности 1878. године, један од приоритета српске 

државе била је модернизација војске и оружја. Произведена артиљеријска опрема 

имала је велики број недостатака. Разлог томе била је неразвијена техника и 

технологија производње тако да и поред постојања идејних решења производња 

није могла да их прати. Требало је наћи решење за производњу прецизних 

инструмената за чију израду је била потребна савремана технологија и прецизне 
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машине које Србија тада није имала. Тако да је Војни завод у Крагујевцу за своје 

потребе, односно српске војске, ангажовао што стручније кадрове за пројектовање 

и предлагање што бољих решења опреме која ће тада бити произведена код нас, 

смањен увоз и решен проблем беспарице. Почетком XX века за потребе Војно – 

техничког завода у Крагујевцу Петровић је радио на конструкцији даљинара164. 

На пројекту је радио са познатим стручњаком за геодезију, генералом Милорадом 

Терзићем.  

Значај освајања производње једног оваквог инструмента представљао је 

за државу велики успех. Тадашње фабрике у држави нису могле да производе 

сличне инструменте, па је дотад зависност од увоза била 100%. Оптика за 

инструмент је произвођена у развијеној Европи, а само мањи број компоненти је 

могла да произведе домаћа индустрија163. Израда једног оваквог инструмента уз 

увоз потребних компоненти, значила је поседовање великог броја потребних 

технолошких решења и сврставање у ред развијених индустрија које могу да 

производе прецизне индтрументе. Покретање производње овог инструмента 

значио је велики корак према независности од увоза и развој домаће технологије, 

па је била разумљива заитересованост државе за сличне производе и опремање 

војних јединица потребном опремом163,164. 

Потребна тачност за производњу овакве опреме била је велика165. Па се 

тадашња држава одлучила за куповину дела потребне опреме из Лијежа. Машине 

за производњу оваквих инструмената могле су се мерити са развијенијим 

фабрикама у Европи165. Идејно решење Петровићевог проналаска било је доста 

напредније од дотад познатих чији се принцип рада заснивао на проналаску 

руског физичара В. Ф. Петровског. 

Петровићев решење инструмента давало је већу тачност од познатих за 

око 30% (0,5m na 900 m). Међутим, тражило је машине за израду веће тачности. 

Ови проблеми у великој мери су решавани умешношћу и способностима мајстора 

који су радили на њиховој изради. 
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4.2.3. Пaтeнт FР.447.861 ПРОМЕНА БРЗИНЕ СА ВИШЕСТЕПЕНИМ 

ЗУПЧАСТИМ ПРЕНОСНИКОМ ПОВЕЗАНИМ КОНУСНОМ 

СПИРАЛОМ СА ХЕЛИКОИДНИМ ЗУПЦИМА159 

Овај патент припада V – ој групи, у коју су сврстане машине, трећој 

подгрупи: подсклопова, алата за одржавање и одржавања машине. 

Патент је издат 09. новембра 1912. године а објављен 17. јануара 1913. 

године. 

Михаило Петровић је проналазак патентирао заједно са Светоликом 

Поповићем Суљом, машинско – бродарским инжењером из Српског бродарског 

друштва. 

Реч је о брзој, континуалној промени брзине. Ефекат се постиже 

спрезањем зупчаника са хеликоидним зупцима који су међусобно повезани 

назубљеним деловима у облику конусне спирале и цилиндричног зупчаника који 

може да клиза по њему. Водећи зупчаник је у облику спиралног конуса (купасте 

спирале) са којим је узубљен други, гоњени,зупчаник. Овакво решење омогућава 

континуалну промену брзине релативним померањем, гоњеног, цилиндричног 

зупчаника и узубљавањем са другим зупчаником. Геометрија зубаца омогућава 

промену брзине без потребе заустављања и осигурава континуалан рад без 

опасности од било каквог удара или лома зубаца167. 

Највећи кинематички пречник конусног зупчаника једнак је 

кинематичком пречнику другог зупчаника и тада се узубљавањем добија 

максимална брзина једнака брзини директног преноса. 

Зупчаници са унутрашњим озубљењем се израђују на аналоган начин као 

и зупчаници са спољашњим озубљењем. 

Индустријски неразвијене земље, попут Србије, давале су теоретски 

допринос решавању ових проблема јер, њихове фабрике нису још поседовале 

опрему за производњу сложених машинских елемената. Међутим, прорачуни и 

нова решења давали су подстицај за њихову производњу и примену и поред тога 

што њихова израда није достизала довољне серије и цена није имала економско 

оправдање. Односно идеја је представљала решење које није ни за развијене 

земље било технолошки прихватњиво због великих захтева, које су и они тешко 
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испуњавали приликом њихове израде. Па према томе економске ефекте нису 

могле да испуне ни развијене индустрије. 

4.2.4. Захтеви нових технологија 

Крајем XIX и почетком XX века развој машина алатки условио је и брзи 

темпо промене геометријских особина зупчаника, њихове производње и контролe 

геометријских карактеристика и тачности. Међутим, пошто „машина производи 

машину“ и даље су нове технологије и знања остајала у кругу малог броја 

техничко – технолошки развијених фабрика. А земље које су поседовале ове 

технологије настојале су да друге учине зависним од свог знања и да им наметну 

свој утицај.  

Геометрија и начин израде зупчаника био је давно познат, међутим мали 

број земаља поседовао је машине и опрему за њихову производњу. Зупчаници су 

израђивани углавном глодањем, а њихова цене још није дозвољавала широку 

примену163. 

Зупчаници су израђивани резањем168 – скидањем струготине. Припремак 

је ливен у калупима чи је облик одговара облику готовог зупчаника. Односно 

полазни облик од кога се зупчаници израђују резањем је радни предмет, који је 

сличан крајњем облику са потребним додацима за обраду. Осим тога, на радном 

предмету мора бити прецизно обрађен и отвор главчине. Радни предмет има 

према томе одливене темене и чеоне површине будућег зупчаника. Остаје још да 

се на машини за обраду зупчаника обраде бокови зубаца и дна међузубља. 

Обрада зупчаника је вршена профилисањем. На овај начин су зупчаници 

били израђивани, јер још није био познат метод израде зупчаника релативним 

кретањем алата у односу на радни предмет. 

Приликом обраде зупчаника профилисањем, облик алата одговара тачно 

профилу међузубља. Алат може бити у облику профилисаног ножа за рендисање 

или у облику тањирастог или чеоног глодача. Кретањем алата паралелно оси 

зупчаника обрађује се једно међузубље зупчаника. Потом се радни предмет 

помоћу подеоног апарата обрне за угао који одговара једном кораку, па се онда 

обрађује следеће међузубље. Овај метод обраде је могућ само у случају ако облик 

алата потпуно одговара потребном облику међузубља зупчаника који се обрађује. 
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То значи да се за сваки број зубаца, модул и одређени профил основне зупчасте 

летве мора употребити алат другог облика. У практичној примени израђивани су 

низови ових алата за разне модуле, при чему сваки алат одговара извесној области 

броја зубаца, а са померањем профила једнаким нули. Услед тога облик зубаца 

ових зупчаника није довољно тачан.  

Појединачна контрола обухватала је контролу облика бокова зубаца, 

контролу корака и контролу центричности. Контрола зупчаника спрезањем 

вршила се спрезањем сваког зупчаника контролног пара са еталоном и њиховим 

међусобним спрезањем и регистровањем одступања у односу на тачан зупчасти 

пар. 

Техничко – технолошки развијене земље западне Европе поседовале су 

потребну опрему и знање за ливење и обраду механичких преносника, поред 

осталог и зупчаника. Обрада је рађена на универзалним машинама а 

стандардизација производње била је у зачетку. Контролу обрађених машинских 

елемената радила је свака фабрика за себе и по својим прописима. Пошто знања 

из других области, рецимо електротехнике, нису била довољна да би се брзина 

могла контролисати на неки други начин, механички преносници и њихово 

усавршавање били су једина могућност. 

С обзиром да машинска индустрија није била довољно развијена машине 

за обраду су увожене. Неквалификована радна снага често није била обучена за 

рад на њима па су продавци уз машину давали почетну обуку, касније сервис и 

сличне услуге. Ово је у великој мери био и разлог доласка и запошљавања 

стручне радне снаге из других земаља169. 

За прорачун машина и глодала свака фабрика је имала своје стандарде и 

норме. У општем случају, приликом обраде глодањем учествује више зуба 

глодала истовремено у процесу резања. Тако да се се резултујућа сила резања 

добија слагањем сила по зубу глодала. Силе по зубу глодала су различите по 

правцу и интезитету у зависности од положају зуба и тренутне дебљине 

струготине. Поред тога због разлочитог уласка у материјал, зуба глодала, сила 

глодања је неравномерна (сл. 15). 

На слици су обелележени са 

F1(i)-главни отпор резања i-тог зуба 
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F2(i)-отпор продирања i-тог зуба који има радијалан правац у односу на глодало. 

 

      
 

 

 
 

Сл. 15. Прорачун глодала 

 

супротносмерно 

глогање 
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Укупни момент представља момент резултујуће силе резанја, на основу 

којег су димензионисана глодала и снаге машина. 

4.2.5. Патент FР.463.082 ПРОМЕНА БРЗИНЕ159 

И овај патент такође припада V – ој групи, у коју су сврстане машине, 

трећој подгрупи, подсклопова, алата за одржавање и одржавања машине. 

Патент је издат 08. децембра 1913. године а објављен 13. фебруара 1914. 

године 

Проналазак говори о промену брзине помоћу низа зупчаника различитог 

пречника који се налазе на истој осовини. Зупчаници су повезани преко озупчeне 

везне косине која омогућава зупчанику (назупченом прстену) на другој осовини 

да прелази са једног на други не прекидајући пренос (на њих или на косине). 

Подразумева се да сваки механизам омогућава да пренос броја обртаја буде 

константан. Пренос обртног кретања остварује се узубљавањем цилиндричног 

зупчаника (гоњеног), који се налази на осовини паралелној са осовином групе 

зупчаника (погонских). Број зупчаника у овој групи може бити различит, 

цилиндрични су а геометрија зуба омогућава узубљавање са гоњеним зупчаником 

и рад без удара167. 

Проналазак је сличан претходном, али је израда зупчаника једноставнија. 

Циљ је био усавршавање претходног решења и прилагођавање израде елемената 

што већем броју фабрика170. За израду зупчаника и сличних машинских елемената 

коришћени су метални материјали, па су самим тим и конструкције биле доста 

робусне и тешке171. 

Још као студент професора Љубомира Клерића, а потом лисансијер 

професора Keninga нa College de France у Паризу, Петровић је доста времена 

посветио теориској механици, посебно принципима механике. А, као велики 

практичар – механичар, он успешно решава конструкције зупчастих преносника, 

код којих промена брзине треба да буде тренутна, а брзина континуална.  
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4.2.6. Индустријски захтеви 

Садашње мишљење стручњака из ове области каже да концепција ове 

конструкције представља претечу данашњим аутоматским мењачима у 

аутомобилима163.  

Касније, 1930. године на интернационалном конгресу механичара у 

Лијежу, Петровић је образложио теоријску основу свог патента. Говорио је и о 

потребама са једном оваквом конструкцијом односно о њеној примени. 

Светска механика и математика бавила се оваквим проблемима који су се 

сводили на чисто теоријска разматрања, јер индустрија није била спремна да их 

прихвати. Захтеви за израдом оваквих машинских елемената били су високи па је 

према томе и цена за фабрике била висока, без обзира на поседовање опреме за 

њихову израду172. 

Па према томе, без обзира колико је Петровићево решење било 

далековидо, није имало економског оправдања за његову масовну производњу. 

Петровићева идеја има великог оправдања са становишта механике, али ни 

развијене фабрике западне Европе нису препознавале у њој економски ефекат. 

Суштински у свету се тражило решење континуалне промене брзине али 

са ценом коју би прихватило тржиште. Без обзира колико су се ценила нека 

решења од њих се тражила економска оправданост и поред њихових 

револуционарних идеја173,174.  

4.2.7. Патент FR.476.320 ПРОМЕНА БРЗИНЕ159 

Oвaj патент припада X – ој групи, у коју је сврстан путнички саобраћај, 

четвртој подгрупи: аутомобилског транспорта. 

Патент је издат 04. маја 1914. Године, а објављен 27. јула 1915. године. 

Патент говори о међусобно повезаним зупчаницима који су део преносне 

јединице која се завршава са два точка, који треба да буду истог пречника. Парови 

точкова могу бити различитог пречника, али су постављени у исту осу. 

Циљ проналаска је континуирана вишестепена промена брзине точкова, 

који су на истој оси, па је и њихова брзина иста. Намењен је аутомобилској 
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индустрији. Овај изум представља примену претходних патената на практичним 

примерима. 

Са развојем аутомобилске индустрије поставља се и питање односа и 

контроле брзине мотора, преносних органа завршних елемената175. Овај патент 

представља решење континуалне промене брзине, могућност контролисања 

брзине обртања точкова и ангажовање потребне снаге мотора. Представљено 

решење даје и сигурну везу погонских елемената са мотором. Ова веза остварена 

је помоћу редуктора чији елементи представљају просте машинске елементе, па 

их је према томе лако и израђивати. За континуалну промену брзине Петровић је 

користио своја претходна решења, а спојницу чини систем елемената који 

обезбеђује сигуран пренос снаге и његову контролу. На овај начин пренета је 

снага мотора и обезбеђен потребан број обртаја излазне осовине176,177. 

С обзиром да у Србији аутомобилска индустрија није ни постојала, ове 

идеје су представљале почетна решења за аутомобилску индустрију, која је и у 

развијеним Европским државама била у зачетку173. 

4.2.8. Металопрерађивачка индустрија код нас почетком XIX века 

У то време наша металопрерађивачка индустрија није била довољно 

развијена па су њени производи, у највећој мери, увожени. Странци нису били 

заинтересовани за инвестирање у ову делатност јер су сматрали да у Србији није 

било довољно кваликвиковане радне снаге а ни привредна клима није 

задовољавајућа. Они су радије увозили металне производе јер им је то било 

исплативије. 

Наши фабриканти нису имали довољно капитала за оснивање предузећа и 

набавку опреме коју су морали увозити а она је била скупа. Чак су често и 

материјал за обраду морали увозити што је поскупљивало производњу. Зато је и 

број основаних предузећа са домаћим капиталом био мали. Она су, углавном, 

постајала од већих занатских радионица које су биле опремљене машинама и 

успешно се развијале. 

Од ове врсте индустрије очекивало се да, њен дањи развој, постане 

покретач и за друге привредне гране и укупни државни развој. Због тога је 

Министарство народне привреде често давало ране повластице, и чинило друге 
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подстицајне мере, нашим власницима. Тако да се после доношења Закона о 

помагању домаће радиности почињу интензивније ширити фабрике и повећавати 

њихов обим и асортиман производње. 

Тако да су сви нови предлози и побољшања усвојених технологија 

значили усавршавање постојеће производње и примицање корак ближе центрима 

технолошког развоја. Са тог становишта треба и посматрати рад наших ствараоца 

и њихово ангажовање у развоју Србије.  

4.2.9. Почетци развоја аутомобилске индустрије 

Развој аутомобила је почео у Немачкој 1886. године. Први аутомобил је 

конструисао и патентирао Karl Friedrich Benz, 1886. године у Манхајму. Убрзо 

после њега су и Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach у Штутгарту као и Siegfried 

Marcus у Бечу произвели своје моделе аутомобила. Прву серијску производњу 

аутомобила, на текућој траци, зпочео је Henry Ford 1913. године178,179. 

Решење проблема преноса обртног момента видело се у аутоматском 

мењачу који представља будућност код уградње у аутомобиле, нарочито када је 

потребно често мењање степене преноса и често прикочивање. Временски 

аутоматске промене зависе од брзине и потребе њене промене. Претпоставља се 

да би задатак благовремене и тачне промене брзине машина могла боље да уради 

од човека, па јој на неки начин овај задатак и треба препустити, а Петровићева 

идеја је представљала почетак решавања овог сложеног проблема. Редуктор 

представља аутоматски систем контролисан од стране погонских точкова и 

њихове потребе за снагом и бројем обртаја. 
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Сл. 16. Кардански преносник 

 

За индустрију је приликом израде преносника поред проблема израде 

потребних машинских елемената представљао и, (сл. 16.) смештај конусно- 

тањирастог зупчаника због великог пречника180,181.  

4.2.10. Патент FR.480.788 КАЛЕНДАРСКИ БРОЈЧАНИК ЗА 

ПРЕДМЕТЕ КАО ШТО СУ ЧАСОВНИЦИ, БИЖУТЕРИЈА И 

ДРУГО159 

Захтев за патент Петровић је упутио 27. јануара 1916. год. Доставио га 01. 

јула, а био је објављен 21. септембра 1916. год. 

Петровићев патент је реализовала швајцарска фирма „Calendaria“ из 

Цириха. Направљен је у више хиљада примерака (реализован је на картонском 

материјалу), продаван јавно и по приступачној цени. 

Овај изум представља вечити календар који може бити коришћен на 

различите начине. 
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Привреда је била заинтересована за производе широке потрошње који би 

се могли производити у великим серијама и тржишту понудити по приступачним 

ценама. Тако да је производ био намењен широкој потрошњи, поред тога за 

његову производњу нису постојали никакви посебни захтеви а тржишту је нуђен 

интересантан производ. 

Први штампани календари појавили су се крајем XVIII века, а већ у XIX 

веку Вечити календар био је веома популарно средство. Вук Стефановић Караџић 

је записао да настаје веома повољно доба за календар, јер се сваке године штампа, 

купују га сви који знају да читају и целе године га користе. Тада се први пут 

помиње кретање сунца по зодијаку182. 

Помоћу ове Петровићеве таблице (календара) може се утврдити дан у 

недељи за сваки познати датум у временском периоду од ове па на даље године, 

без обзира да ли је Грегоријански или Јулијански календар. Да би се пронашао 

тражени дан, треба поћи од садашњег и помоћу једностсвног рачунања добити 

сваки други.  

Треба нагласити да су астрономија и њени различити прорачуни тесно 

повезана са математичким и природним наукама 

4.2.11. Пaтeнт FР.515.072 ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИДБЕ 

БРОДОВА У ОПАСНОСТИ159 

Пре доношења конвенције (1917.године) о сигурности пловидбе, средства 

за спасавање на мору нису била обавезна за целокупно људство на броду (само 

30%). Друга конференција сазвана је 1929.године, али због I и II светског рата и 

светских економских рестрикција није могла да заживи до 1948.године. Развитком 

технологије и порастом стандарда сигурности на бродовима од тада је много пута 

била мењана и допуњавана183. 

Идеја представља решење ових проблема. Предмет патента је уређај за 

обезбеђење пловности брода у опасности (после оштећења проузрокованих 

сударом, мином,торпедом или насукавањем) и обезбеђење његове сигурности. 

Уређај чини већи број тела у виду балона која се могу надувавати и са њима 

управљати у случају потребе. 

Реч је о телима у виду балона са одговарајућим изворима гаса за њихово 

надувавање, којима се може управљати ручно, даљински или аутоматски помоћу 
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одговарајућег електромагнетног уређаја. У том случају активирање уређаја за 

надувавање балона чија активност доводи до надувавања потребних комора, 

спречава или успорава потонуће брода.  

Труп брода посматра се као кутијасти носач који је за време 

експлоатације, било да плови или мирно плута, изложен утицају различитих 

статичких и динамичких сила. Те силе делују попречно уздужно, и торзионо на 

труп брода, чија структура мора да издржи напрезања проузрокована тим силама. 

Труп брода састоји се од попречних носећих градивних делова, који обезбеђују 

попречну чврстоћу и од уздужних носећих делова, који обезбеђују уздужну 

чврстоћу трупа, као и од оплате, која обезбеђује непропусност, наравно и од 

различитих окова, елемената и тд. 

Технологије заваривања184 нису биле развијене па је и израда потребних 

елемената остваривана другим методама. Конвенције о сигурности су постојале а 

поред тога требало је бродове нарочито војне спасити и осигурати њихову даљу 

употребу. 

У Србија није ни постојала морнарица, па је изум био намењен другим 

државама и њиховим потребама. Нарочито у поморским биткама, које су биле 

веома честе, требало је обезбедити људство и бродове обезбедити за даљу 

употребу. 

Морнарице су имале потребу за решавањем овог проблема с обзиром да 

су бродови постајали све више опремљени офанзивним борбеним средствима, а 

електронски системи обезбеђивања бродова нису још били развијени. Механички 

начин решавања проблема био је једини185. 

Петровићева идеја представљала је револуционарно решење и почетак 

размишљања великих поморских сила на ову тему. Заштита бродова на мору 

постајала је актуелна тема, а сигурност на мору прека потреба. 

Брод је у води изложен деловању сила које се редукују на две основне: 

силe теже и узгона. Режултат свих тежина брода слсже се и представља тежиште 

бродског система. Сила узгона дефинисана је према Архимедовом закону183. 

Услови пловности брода: 

- Први услов је да су те две силе једнаке по интинзитету, 
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- Други услов каже да ове две силе треба да буду у равнотежи, односно 

да морају бити на истој правој која је нормала на тренутну водну 

линију, 

- И на крају брод мора бити у стабилној равнотежи. 

Што се брод више нагиње (слика 17) расте дуж (крак полуге) HG и то се 

догађа до одређеног нагиба када брод има највећу стабилност, (код бродова то је 

најчешће између 35о и 40о). Даљим нагињањем дуж HG се смањује да би у једном 

тренутку њена вредност била једнака нули (то се дешава између 60о и 70о). У том 

тренутку брод се налази у положају индиферентне равнотеже. Даљим нагињањем 

долази до превртања брода. На слици 17 је представљено подручје стабилности 

брода. 

Треба напоменути да када момент превртања (изазван продором воде или 

томе слично) постане већи од максималног момента усправљања брод се обично 

преврне. У пракси брод се може нагнути и преко те вредности, а то представља 

његову динамичку стабилност. 

Према томе стабилност се најчешће дели на: 

- Статичку стабилност брода, 

- Динамичку стабилност брода 

У пракси је најчешћаа подела била на: 

- Попречну стабилност брода (слика 17), 

- Уздужну стабилност брода (слика 18). 

Када се говори о стабилности брода најчешће се мисли на његову 

попречну стабилност. 
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Сл. 17. Попречна стабилност брода 

 

 

 

Сл. 18. Уздужна стабилност брода 

 

Треба имати у виду да су за решење били заинтересовани адмиралитети 

неких поморских сила (Енглеска). Електронска средства заштите нису била још 

довољно развијена да би се могла обезбедити довољна сигурност. Заштита брода 

није била довољна, па је било неопходно реаговати на други начин и спасити 

оштећени брод.  

Предлог је решење проблема који често настаје а у рату и сличним 

околностима спасавање бродова значило би његово брзо враћање у бројно 

стање186. 
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Пошто морнарице у домовини није било, па према томе ни потребе, а ни 

могућности заштите идеје Петровић је решење заштитио у Француској и 

Енглеској187. 

4.2.12. Развоја бродоградње 

Бродови и чамци као превозна средства били су од великог значаја за 

саобраћај на рекама. Њима се роба, дуж Саве и Дунава, много јефтиније 

транспортовала него по лошим путевима тадашње Србије. Па је поред увоза и 

куповине бродова са стране, отпочела да се поклања све већа пажња бродоградњи 

у сопственој земљи. 

На Дунаву и Сави било је разних бродова: оних који су пловили до Црног 

Мора, а други опет који су из разних места на Доњем Дунаву довозили робу.  

4.2.13. Пaтeнт FР.493.774. МЕХАНИЗАМ ЗА БРЗО ОДРЕЂИВАЊЕ 

ЕЛЕМЕНАТА ГАЂАЊА АВИОНА159 

Крајем XIX века дошло је до побољшања наоружања. Дотадашње 

спорометно оружје заменило је брзометно, чија је брзина паљбе била и преко 

десет пројектила у минуту. У употребу је ушао и малодимни барут, који је 

заменио стари црни барут, тако да је домет зрна био далеко већи као и његова 

почетна брзина. 

Артиљерија је назив за род копнене војске чији је циљ извршавање 

борбених задатака уз помоћ артиљеријских оруђа. Најчешће се зове Краљица 

битке. 

Мада се појава артиљеријског оруђа обично везује уз развој ватреног 

оруђа, оно је постојало и у ранијем периоду у облику различитих механизама за 

испаљивање великих пројектила на даљину, најчешће са циљем рушења 

непријатељских утврђења у рововским и опсадним борбама. Због мале 

мобилисаности, прецизности и брзине гађања у почетку је готово искључиво 

коришћена као опсадна артиљерија. 

Временом је развој металургије, односно нешто лакших и мобилнијих 

типова артиљеријског оруђа довео до стварања пољске артиљерије, која се полако 

почела одвајати од пешадије наоружане стрељачким наоружањем, па је почела 
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играти све важнију улогу у биткама на отвореном пољу. Артиљерија је до почетка 

XX века стекла такав домет и разорну моћ, да јој се приписују највећи губици у 

Првом светском рату188. 

Артиљерија се, с обзиром на тежину оруђа, дели на и лаку и тешку 

артиљерију, а по намени, уз пољску артиљерију дефинишу се још и: 

- противавионска артиљерија; 

- противтенковска артиљерија; 

- обална артиљерија. 

За разлику од претходних, чија је намена била у првом реду мирнодопска, 

овај проналазак је намењен војним потребама. Петровић је проналазак пријавио 

07. децембра 1917. године. у француском патентном заводу. Патент је био 

прихваћен 13. маја 1919. године, а објављен 21. августа 1919. године. 

Циљ проналаска био је одређивање потребних параметара за гађање 

авиона и противавионску одбрану. Тадашња технологија је омогућавала израду 

ефикасног оруђа, али су за успешну борбу били потребни и тачни подаци за 

нишањење и његово коришћење. Овај уређај представља покушај (али успешан) 

за решавање таквих проблема. Он представља једноставан и лако преносив уређај 

за брзо и ефикасно одређивање потребних елемената за успешно гађање авиона.  

Дотадашњи начин нишањења покретних циљева представљао је употребу 

већ постојећих елемената на оружју. Могућности за одређивање потребног 

претицања циља да би се испаљени пројектил сударио с њим није постојала. 

Балистичке науке и њихова решења били су у зачетку, тако да су руковаоци 

оружјем били ослоњени само на своје искуство. 

Уређај не захтева никакав посебан положај или услове за коришћење. 

Може се користити за одређивање параметара гађања авиона за све врсте 

ватрених оруђа. Уређај је мобилан и једноставан за руковање. Од опслужиоца не 

захтева ника претходна знања о намерама непријатељске авијације180. 

Развој авијације наметао је потребу за што ефикаснијом противавионском 

одбраном. У том смислу идеја Миодрага Петровића представља решавање 

проблема земаља чије армије имају развијену противавионску одбрану. А њихова 

прецизност, брза и ефикасна употребљивост значиле би велику превагу у 

борбеним дејствима189. 
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4.2.14. Патент FR.495.040 МОТОР159 

Велика индустријска револуција оставила је траг и у југословенској 

привреди, додуше, јавила се са знатним закашњењем. Њен утицај није имао ону 

снагу коју има дугорочна и динамична индустријализација, стално усавршавана 

механизацијом, географски концентрисана, кумулативно инвестирана190.  

Индустријализација представља један од доминантних феномена 

цивилизације, понесене непрестаним убрзаним ритмом. А мислиоци окупирани 

оваквим потребама земље и њеног уздизања индустрије, у решавања њених 

проблема и сталном унапређивању видели су помаке напред. Унапређење рада 

сваке машине (сл. 19) значило је за вели број фабрика ефикаснији и бржи рад191. 

 

 

Сл. 19. Начин трансформације кретања 

 

Механизам је скуп више елемената, који су међусобно повезани тако да 

могу да пренесу снагу уз услов да кретање једног изазива одређено кретање 

осталих елемената механизма. Основна намена му је да пренесе и трансформише 

кретање (праволинијско осцилаторно у обртно кратања и обрнуто, промена 

брзине кретања, мењање смера обртања итд)192. 
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Предмет овог Петровићевог проналаска је уређај који трансформише 

периодично праволиниско кретање једне или више клипњача неког цилиндра (или 

сличног механизма) у континуално обртно кретање без (или са) променом смера 

обртања. Као битна особина уређаја је веза између брзине u транслаторног 

кретања клипа мотора и брзине v ротације погонског вратила, која се састоји у 

следећем: брзина u, без обзира на величину и њен смер, не може утицати на 

брзину v осим повећавајући је у истом смеру s. Односно, брзина осовине неће, ни 

у једном тренутку бити смањена покретањем или заустављањем клипа. Погонски 

точак, наставиће извесно време да се окреће стеченом брзином, чак и ако се клип 

заустави, све до тренутка када брзина буде поништена спољним отпорима и 

трењима супротним постигнутој инерцији. Клип, представља убризивача, али не 

представља ни у једном тренутку, осим када је непокретан, улогу успоривача или 

кочнице159. 

Различите споредне функције мотора (руковање, подмазивање, паљење 

мотора, хлађеље итд.) нису управљани преко погонског вратила, него директно 

преко клипњаче њеним кретањем напред - назад. Односно релативним кретањем 

клипа и цилиндра без посредства уређаја за модификацију наведеног кретања. 

Тако да је мотор ослобођен од сваког пасивног рада, који настаје од 

његових различитих споредних функција а губици које он ствара се смањују на 

најмању могућу меру. Као резултат је једно боље коришћење својстава уређаја, 

имајући у виду производњу корисног рада, и смањење хабања његових 

различитих делова у току функционисања. 

Поред тога, употреба уређаја омогућава осовини велику брзину ротације 

поред релативно спорог кретања клипа дуж његове путање, што значи да се 

користи покретна снага мотора са повећаним опсегом. 

Ова машина за трансформације кретања, веома ефикасно се може 

промењивати на моторима на пару или на гас под притиском као и на моторима са 

унутрашњим сагоревањем193.  

Уређај је ослобођен од сваког пасивног рада, који настаје од различитих 

споредних функција мотора а губици се смањују на најмању могућу меру19. Као 

резултат је боље коришћење карактеристика уређаја, имајући у виду 
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трансформацију корисног рада, и смањење хабања његових виталних делова у 

току рада. 

4.2.15. Теорија и пракса Михаила Петровића 

Важна компонента Петровићевог рада је примарна теоретских знања на 

практичне примере. Сила је потпуно дефинисана својом величином, правцем и 

нападном тачком. Да би се највише приближио реалности, силе треба да 

посматране и на статистички начин. Према томе, сила је случајна променљива 

величина којој припада одређена расподела. 

Сила која делује у простору је случајна променљива величина, која је 

потпуно дефинисана ако су познате њене компоненте у три правца и њени 

моменти око три осе, на пример Fx, Fy, Fz, и Mx, My, Mz. Према закону о равнотежи 

система сила равнотежа се постиже изједначавањем једначина за силе и моменте 

са нулом. То захтева не само да силе буду идентичне него и да буду у апсолутној 

корелацији, што је мало вероватна могућност у реалној ситуацији. Због тога 

систем једначина: 

 

 

 

Представља идеалан случај. 

Пошто су величина, правац и нападна тачка случајно променљиве 

величине, које припадају одређеној расподели, потребно је претходни систем 

једначина модификовати да би описала стварна ситуација. Одговор за 

реалистички опис система сила даје следећи систем једначина: 

 

 

 

Мада се овај систем једначина односи на физичке силе, он се може 

проширити и уопштити тако да укључи и радна оптерећења друге врсте, као што 

су термичка електрична или нека друга. 
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Свакој од претходних једначина равнотеже мора се придодати и 

вероватнића да неће бити равнотеже, односно вероватноћа да је радно оптерећење 

веће од критичног оптерећења180. 

Специфичност Петровићевог мотора је употреба уређаја за трансформацију 

кретања, који се састоји од нарезане шипке на којој су два низа жљебова или 

спиралних навоја супротно нарезаних, један клизач који чине два навртња 

супротних корака и механизам за заустављање који дозвољава тим навртњима да се 

окрећу само у једном и истом смеру. Кретање напред – назад у правој линији је 

пренешено на шипку или на клизач тако да реагују на један или више покретних 

клипова на једном или више цилиндара. 

Помоћне фuнкције мотора су такве да су руковање, подмазивање, хлађење, 

паљење и тд. управљани директно релативним кретањем клипа и цилиндра без 

посредства уређаја за трансформацију наведеног кретања. 

4.2.16. Пaтeнт FР.503.321 УРЕЂАЈ КОЈИ ОБЕЛЕЖАВА БРЗО 

КРЕТАЊЕ БОМБИ, МИНА ВАЗДШНИХ И ТОРПЕДА 

ВАЗДУШНИХ ЛАНСИРАНИХ СА ТОПОВА ГЛАТКИХ ЦЕВИ159 

Ово је такође изум намењен војној употреби. Развој и усавршавање војне 

опреме значио је за државу повећавање ефикасности армије и смањење средстава 

која се издвајају за њу. 

Задатак уређаја је, који се поставља у цев оружја, да дода на лансираном 

пројектил брзо ротационо кретање са чим ће повећати његову ефикасност. 

Значај Петровићевог проналаска је да се уз минималне трошкове и 

ангажовање изврши модернизација постојеће опреме, како би се постигла њена 

што већа ефикасност.  

Овај уређај омогућава да се из ровова лансирају пројектили на даљину, 

која очигледно превазилиази домет топова глатких цеви који су тренутно у 

употреби и чији пројектили најчешће достижу до линије другог реда 

непријатељских ровова. Веома је једноставан јер се директно поставља, са 

додатком једног једноставног елемента на рововску артиљерију, која је већ у 

употреби, а захтева само једну промену металне шипке која је фиксирана на основу 
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тела рововских пројектила који већ постоје. У том случају изостављају се крилаца 

која су постала некорисна. 

Карактеристика датог уређаја је употреба једног вијка и једног навртња са 

издуженим навојима, при чему је један или други фиксиран на топ, а други на 

пројектил, на тај начин да пројектил, приликом свог лансирања мора кретању да 

дода и ротационо кретање премда је унутрашњост цеви топа глатка. 

Навртањ може бити постављен преко једне глатке цеви, усаглашене се 

диском, која се подешава постављањем у дно топа. 

Навртањ такође може бити монтиран уз помоћ једне глатке цеви 

усаглашене са пројектилом тако да клизи у једној глаткој чаури, која се поставља 

на цев топа и у чијм дну се налазу вијак. 

Са оваквим решењем велика количина већ постојеће опреме уз 

минималне трошкове била би искоришћена195, односно на једноставан начин 

добила би боље карактеристике и постала ефикаснија193. 

4.2.17. Оружје краја XIX века 

Цев средњовековног ватреног оружја рађена је неизолучено глатко, због 

неразвијене технике изолучавања цеви, а бушена је обртном бушилицом, 

покретаном и даље често воденом снагом. Због застарелог начина израде цеви, 

оружје је имало слабо балистичко дејство. До средине XIX века није било 

научних студија о балистици оружја иако су у том правцу вршени опити196. 

Топ је цев којој је једна страна затворена. У цев се стави неко средство, 

које након паљења ствара притисак гасова, који онда на отворени крај избацују 

пројектил, којег смо нагурали у цев, након експлозива (сл. 20). Од средњег века па 

до друге половице XIX века то средствио је био барут – смеса правилних односа 

сумпора, шалитре и дрвеног угљена. 
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Сл. 20. Пресек топовске цеви 

 

У XVIII века почела се уводити стандардизација артиљеријских оруђа. 

Отада су се калибри топова означавали тежином одговарајуће гвоздене кугле. Све 

до краја XIX века најчешће су се као муниција користиле гвоздене кугле. Кугле су 

понекад биле удвојене за блиску борбу и са смањеним барутним набојем, а 

користиле су се и кугле у паровима повезане кратким ланцем. Након испаљивања 

та се интересантна комбинација обртала у ваздуху попут чигре, погубна за 

непријатељске снаге. Сличан су учинак имале и кугле чврсто везане гвозденом 

шипком. За јако блиску борбу, као и за обрану од јуриша, користили су се 

гроздови оловних кугли који, су, испаљени из топа, имали учинак сачме из 

ловачке пушке.  

Генерал Paixhans је смислио и нови облик гранате. Граната је била шупља 

кугла пуњена барутом из које је вирио фитиљ који се палио приликом 

испаљивања гранате. Новитет је била база гранате, престенасто седиште кугле од 

олова с ребрима, које је било предвиђено да се нагура у цев и да налегне на цев 

приликом опаљења и тако осигура квалитетно налегање метка у цеви. Топовска 

кугла класичног типа је нормално нешто мањег пречника од калибра топа. Зато и 

постоје они чепови који се постављају око кугле. Приликом опаљења кугла не иде 

осом цеви топа, већ путује у некој врсти цик-цака што смањује искоришћење 

Рупица за паљење 

Кугла с чеповима 

Барутни набој 
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енергије барутних гасова и прецизност гађања. Зато је основни циљ свих 

артиљеријских побољшања био осигурање бољег налегања метка у цеви.  

Средином XIX века започето је урезивање спиралног жљеба унутар цеви 

и прецизно гађање је могло да почне. Неке ливнице у САД су биле тако значајне 

да их је и председник Linkoln нарочито посетио. Ливница Dahlgren је била доста 

слична Rodmanovoj, јер су им топови слично изгледали. Најбитнија је разлика у 

ожљебљавању цеви, сви Rodmanovi топови су били глатки, док је Dahlgren радио 

ижљебљене цеви.  

Тада су то почињали да раде сви који су имали металургију дораслу том 

послу. Цеви су имале оно потребно за пуцање – жљеб који су гранати давали 

жироскопску ротацију193.  

У току друге половине XIX века, војна индустрија у развијеним земљама 

западне и средње Европе бележи значајан технички напредак. Машинска опрема 

је модернизована новим проналасцима, побољшана је производња топовских и 

пушчаних зрна, побољшана је техника изолучавања топовских цеви ради брже 

ротације зрна и сигурнијег гађања, вршено је прилагођавање калибра ради 

повећавања топовског домета, посвећивана је све већа пажња балистичким 

проблемима168. 

Крагујевачка војна фабрика морала је бити укључена у овај процес 

техничког успона, који је представљао важну компоненту тадашње технолошке 

револуције у Европи. Државне власти у Србији биле су свесне, не само ове 

неминовне потребе, него и великог значаја развоја индустрије уопште у Србији167. 

Појава примарног модела индустријске производње у Србији јавља се 

средином XIX века, али, услед неповољних историјских околности бива 

прекинута, да би крајем века био обновљена. Србија је била приморана да се 

избори, али и сачува своју слободу. Отуда и првобитни развој војне, а не неке 

друге индустријске гране. Као први индустријски погони се, на тлу 

земљорадничке Србије, јављају барутане и тополивнице. 

Још се после Првог српског устанка, на скупштини устаничких 

старешина, донела одлука о подизању арсенала, оснивању тополивнице и 

радионице за оружје. Било је неопходно располагати сопственим наоружањем и 

војном опремом, посебно артиљеријским оруђима и муницијом. У свим 
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европским војскама тог времена, артиљерија је била значајан део војних 

формација. Тако су за време владе кнеза Милоша и кнеза Александра 

Карађорђевића ударени темељи војне индустрије у Србији - изграђена је 

Тополивница у Београду, затим у Крагујевцу, и погони за оправку стрељачког 

наоружања у Београду и Крагујевцу. Стрељачка и артиљеријска муниција се 

производила у погонима у Београду, Крагујевцу и Мајданпеку, док је пушчана 

муниција произвођена у многим крајевима Србије. 

Уредба о државној оружници из 1860. године у Крагујевцу је први правни 

акт које се односио на Тополивницу. Крагујевачка фабрика је добила назив 

Оружница, а чинила су је : ливница топова и муниције, пушкарница и лафетница. 

До обједињавања свих војних објеката у Крагујевцу и Србији долази 1862. године 

на предлог тадашњег министра војног Иполита Мондена, и оснива се јединствена 

Артиљеријска управа. 

Артиљериско оружје произведено у земљама западне Европе добило је 

знатно јаче дејство преласком са глатких на oжљебљене топовске цеви. 

Експерименти вршени у току прве половине XIX века, показали су да су жљебови 

са увојним пругама давали топовском зрну бржи обртај, па тиме бржи и сигурнији 

погодак. Уместо округлог зрна, уведено је дугуљасто топовско зрно веће тежине и 

јачег разорног дејства. Усавршавање овог проналаска заслуга је углавном 

француских артиљеријских официра. Истовремено је и балистичка наука достигла 

бржи развој188. 

А српска војска, уколико је желела да буде у рангу развијених европских 

армија, морала је да спроведе велики број реформи и модернизује и реконструише 

велику количину већ постојећег оружја. Реконструкција и модернизација оружја 

престављала је за државу велики проблем, јер је изискивака велике додатне 

трошкове. Али у случају када слобода и независност немају цену, сва решења која 

воде ка повећању ефикасности и коришћењу постојеће опреме су 

добродошла196,197. 

4.2.18. Значај индустрије за народну одбрану 

Зарад своје сигурности и самоодбране свака држава, ако води рачуна о 

својој будућности, мора да има и производњу орјентисану на војне потребе и 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         124 



потребну индустрију. Она мора да буде независна од иностранства у погледу 

имања сировина и организовања потребне производње. 

Искуства досадашњих ратова приморавају државни врх да све учини, 

како би се у том погледу осигурали за будућност.  

Тада се индустрија која је радила за народну одбрану делила на убојну 

индустрију и остало. Убојна индустрија је најважнији део индустрије за народну 

одбрану, јер она израђује непосредно предмете убојне опреме (топове, лафете, 

каре, пушке, ножеве, муницију). Потребе у овим производима наше војске је 

толика, да обезбеђује рентабилно пословање најмодернијих и најсавремених 

фабрика ове врсте. Подмиривање нашег народа сличном робом, омогућавало би 

великом броју фабрика да за време рата могу уз мале преправке производњу 

орјентисати на израду убојног материјала. 

Народна сигурност у миру и народни опстанак у рату захтева, да се 

потребне фабрике формирају у землји. Да се оне подигну од стране државе и 

изузетно од стране државе или наших грађана са потпуним искључењем странаца, 

па ма ко они били. Као и да се подигну све индустрије, које су им потребне. 

Велика важност ове индустрије најбоље је свима показао рат а нарочито 

нама. Из овог проистиче потреба да се ова врста индустрије у што већој мери 

развије у земљи. Треба је подизати у довољној мери за потребе рата, било да 

садаи ради непосредно, било да би могла радити за време рата. Потребно је 

подизати фабрике које убојна средства израђују или би се за време рата могле уз 

мале измене орјентисати на ратну производњу. 

Ратно искуство Русије показало је, да се не сме дозволити странцима у 

земљи израда убојне опреме. Односно чувајмо нашу производњу у највећој 

могућој мери од странаца. Да нам странци за то потребни, најбоњи је доказ, што 

смо у Крагујевцу израђивали артиљеријску и топовску муницију и бољу и 

сигурнију па и јефтинију него ону набављену са стране. 
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4.2.19. Патент GB.121.279  

Ово је једини проналазак који је Михаило Петровић патентира у 

Енглеској. За проналазак је била заинтересована морнарица те земље, па је 

претпоставка да је патент који је идентичан оном француском број FR 515.072 

морао и тамо бити заштићен, јер је у то време заштита била територијална. 

Проналазак који је требало заштитити у некој земљи морао је да буде и 

патентиран тамо.  
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4.3. Проналасци Мике Аласа 

Проналазачки дар није одлика сваког. Михаило Петровић га је поседовао и 

уз помоћ научних анализа своје изуме је доводио до савршенства. 

Петровић се често одмарао од бављења научним радом у математици. У 

оваквом расположењу нарочито је био заинтересован за разне експерименте. 

Одмор од математике био је подстицај, који се испољавало у непрекидном 

истраживању и експерименталном проверавању својих мисли. Као одличан 

познавалац природних закона, специјално механике и електрицитета, Петровић 

обогаћује своју баштину са неколико врло значајних проналазака. 

Према Петровићевом мишљењу свака хемијска реакција има одређен 

хемијски механизам. Математичко описивање овог механизма у хемијским 

реакцијама доводи до математичког модела. На основу овог може се закључити, 

да се математички модел може „материјализовати“ у облику хемијске реакције. 

Ако је хемијска реакција веома стабилан систем и ако је њено математичко 

описивање поуздано, тада је хемијска реакција аналогна рачунарској машини.  

У Чешком научном друштву 1896. године Петровић је представио 

квалитативну методу решавања Рикартијеве диференцијалне једначине. Потпуно 

заокупљен идејом да проналази физички моделе и да математички описује њихове 

процесе, Петровић у овој дискусији није остао на чистим математичком 

излагањима, већ као пример, описује једну бимолекуларну хемијску реакцију која 

се збива између двеју течности. Овакав рад довео је Петровића до математичког 

модела у облику Рикартијеве диференцијалне једначине првог реда. Уз помоћ 

овако направљеног математичког модела Петровић закључује да се Рикартијева 

једначина са сталним и променљивим коефицијентима може решавати хемијском 

методом. У овом раду из 1896. године Петровић још наводи да је у том случају 

хемијска реакција аналогна рачунарска машина на којој се може решавати 

Рикартијева једначина. Нешто касније у Елементима математичке 

феноменологије, у одељку где показује математичке аналогије, Петровић је 

хемијску реакцију представио као аналогну рачунарску машину.  

Овакве идеје су представљале реалност прошлости, доказ како је Петровић 

прихватао аналогне физичке моделе за рачунаре. Оне су највероватнје и са 

ставова садашњости употребљиве. „Хемијскокинетичке машине још нису ступиле 
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на сцену“ – писао је Мирко Стојаковић – „али се може замислити да ће и оне 

једног дана бити у употреби. Петровић би у том случају свакако могао бити 

сматран за оснивача те дисциплине. Задатак његових следбеника и ученика, 

наследника његове научне баштине, био би да њему изабере место у историји ове 

области, место које је свакако једно од водећих“. 

У области рачунских машина Михаило Петровић се појављује прво са 

машинама које раде на принципу кинематике. За ову врсту рачунара Петровић 

није опседнут конструкцијом и проналаском нових типова кинематских 

преносника. Он је кинематорима пришао са другог становишта које се односи на 

испитивање и промену њихове структуре ради добијања флексибилнијих услова 

за решавање шире класе диференцијалних једначина. Ови Петровићеви резултати 

с краја претпрошлог века у потпуности су сагласни са најновијим 

истраживањима. На основу овога, лако је донети суд да је Петровић приликом 

истраживања кинематора ишао испред свог времена, започео радове који ће се тек 

педесетих година XX века развити. Ово је у пуном значењу опет један пример 

Петровићевог моделовања који треба уградити у историју савремене науке198. 

Београду припада почасно место града у коме је пронађена прва аналогна 

рачунарска машина, која ради на принципу кретања течности. Овај 

хидроинтегратор изумео је великан наше науке Михаило Петровић Алас. 

Петровићев рад на хидрауличним рачунским машинама представио је 

професор Љубомир Клерић 1895. године, а наредне 1896. године Петровић је 

објавио прву белешку о хидроинтегратору у Паријској академији наука. У 1898. 

години Петровић објављује обиман рад о хидрауличној интеграцији у Техничком 

листу и превод овог рада у часопису American Journal of Mathematics. И на крају, 

1899. године, опет у часопису American Journal of Mathematics Петровић је 

представио боље још (коначно) решење хидроинтегратора. Касније, Петровић 

више није радио на рачунарима, али их је често помињао у радовима из опште 

феноменологије као примере „материјализације“ математичких модела. 

Хидроинтегратор199 је аналогна рачунска машина коју чине аритметички 

уређај и улазно – излазне јединице. Назван је хидроинтегратором зато, што 

машинским путем решава одређене класе диференцијалних једначина. Приликом 

конструкције овог рачунара Петровић се користио основним законима 
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хидродинамике, односно да се при потапању једног тела у суд с неком течношћу, 

ниво течности мења у зависности од облика и величине тела и облика и величине 

суда. 

 

 

Сл. 21. Схема хидрогенератора 

 

Аритметички уређај хидроинтегратора чини склоп: течност, суд одређеног 

облика, тело одређеног облика и пловак. Улазна јединица код хидроинтегратора 

појављује се у два могућа облика: 1. покретно тело дефинисаног облика без 

ротирајућег ваљка и 2. покретно тело одређеног облика са ротирајућим ваљком. 

Излазну јединицу хидроинтегратора чине ротирајућеи ваљак и писач који 

је директно повезан са пловком у аритметичком уређају. 

На основу врсте математичког модела (диференцијалне једначине) који 

може бити обрађен на хидроинтегратору, можемо рећи да флексибилност 

рачунара директно зависи од облика суда и облика тела. Односно, за једну читаву 

групу улазних података добила би се „картотека“ за интеграцију одговарајућих 

класа диференцијалних једначина првог реда. Комбинације тело, суд можемо 

назвати „субрутинама“, чији однос даје могућност интеграљења шире класе 

једначина. Касније Михаило Петровић је машину усавршио низом побољшања. 
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Овај хибридни рачунар кинематичког типа с једним улазним механизмом 

за аутоматско управљање решавања једне диференцијалне једначине прво је 

решење ондашње рачунарске технике. Карактеристика аутоматског управљања 

код хидроинтегратора даје Петровићевом проналаску велику вредност и надмоћне 

карактеристике савремених хидроинтегратора и пнеуматских рачунара200. 

После Петровићевог хидроинтегратора који је био на Светској изложби у 

Паризу 1900. године (освојио златну медаљу) и тако постао доступан јавности, 

почели су се развијати различити типови хидроинтегтатора за решавање обичних 

диференцијалних једначина. Петровић је за свој проналазак хидроинтегратора 

награђен дипломом Друштва математичара у Лондону. 

Треба указати на чињеницу коју је евидентирао Михаило Петровић крајем 

претпрошлог века. Она се односи на Петровићево предочавање да 

хидроинтегратор може бити снабдевен са капиларним цевима и да има више 

судова у аритметичком уређају. Наиме, Петровић је још у првом раду из опште 

феноменологије расправљао о решавању Фуријеове једначине и при томе 

успоставио математичку аналогију међу појавама: проток топлоте – кретање 

течности у савијеним цевима – кретање електрицитета. 

Идеје садржане у раду о графичкој интеграцији (1899. године), технологије 

нису могле тада да прате, а да јесу, вероватно, бисмо данас имали податак да је 

Михаило Петровић један од твораца рачунара.  

Још почетком XX века Михаило Петровић, који је познавао дискретну 

математику и кибернетику, бавио се шифровањем, односно криптографијом за 

дипломатску и војну пошту. За Крфску делегацију, састанак вођа Краљевина 

Србије, Црне Горе, Хрватске, Славоније, Војводине и Аустроугарске, Никола 

Пашић је захтевао од Михаила Петровића да направи шифре преко којих ће 

делегације, док рат још траје, да се обавештавају, а да непријатељ не дозна 

садржај писма – поруке. Тако је почело. Обимност ових послова, као и добијени 

нови резултати у криптографији, дају за право да се криптографија третира као 

посебна област Петровићевог опуса. Петровић у овој примењеној науци није 

радио на дохват, већ врло студиозно, равноправно свом раду у другим научним 

гранама математике199. Рад на киптографији одвешће Петровића у врема првог 

светског рата у Посланство Краљевине Србије у Швајцарској, а ради истих 
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послова, уочи II светског рата у 73. години живота биће мобилисан као резервни 

потпуковник и доцније заробљен (Сарајево, април 1941. године). 

Боравећи у Женеви за време I светског рата, Петровић је радио на новој 

варијанти система шифровања. Ратне прилике захтевале су да у овом послу буде 

што хитрији, а такође и што дискретнији у предложеном систему. У првој 

половини 1917. године саставио је нов систем шифровања и послао у Посланство 

Краљевине Србије (Берн). Предложени систем био је врло успешан и одмах ушао 

у употребу, а председник Никола Пашић одао је признање Михаилу Петровићу. 

Свој систем криптографије, урађен за време I светског рата у 

Швајцарској, Петровић је по завршетку рата исправио и знатно усавршио. 

Исправљени систем „Три картона“ био је врло успешан и дуго се задржао у 

употреби дипломатије и војске. Петровић је децембра 1919. године завршио 

исправку система199. 

Касније, 1928. године Петровић је систем „Три картона“ изложио у свом 

уџбенику (скрипта) Криптографија за потребе школа за обуку на шифрама при 

Обавештајном одељењу Главног генералштаба Југословенске војске. 

Између два рата Михаило Петровић је у Генерлштабу, у Обавештајном одељењу, 

држао часове из шифровања и водио ову службу. 

4.4. Поставке система 

Код Петровићеве феноменологије, која садржи евидентну идеју ка 

увођењу математичких релација у целокупну људску делатност и моделовања 

процеса у смислу налажења аналогије у рационалној механици, занимљив је, и 

сам рад и оријентација према овим проблемима. После повратку у Србију, под 

утицајем париске школе, Петровић је математичар „конкретног духа“, научник 

„природне универзалности“. Потпуно заокупљен идејом нове науке, Петровић у 

27. години, годину дана по доласку из Париза, наступа са идејом математичке 

феноменологије, представљајући уопштавање већ откривених аналогија у 

природи. Овде, пре свега, Петровић представља основне идеје феноменологије. 

Користећи механику као савршен модел науке, изградиће „посебну научну 

дисциплину“. И стварно, уз помоћ принципа механике, Петровић дефинише једну 

генералисану механику, где појмове механике замењује општим појмовима. У 
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диференцијалне једначине рационалне механике уводи: тежњу, узрок, активност, 

активне и пасивне улоге са анализом заједничког механизма појава због добијања 

схема параметара система који су у аналогији. 

Радећи на феноменологији, он је непрестано говорио да се креће у једној 

новој науци, чији резултати треба да је афирмишу као самосталну науку. 

Истраживање у феноменологији није прихватао као грану механике, математике 

или филозофије. Развијао је нову дисциплину, и користио другачије принципе. 

Анализирао је математичку теорију активитета, математичке аналогије, 

математичку феноменологију и материјализацију, да би преко механике узрока и 

појава увео и генералисану механику. У каснијим радовима преовладавао је израз 

феноменолошко пресликавање, уопштена механика157. 

Најсавремни резултати науке доводе Петровићево стваралаштво до нових 

вредности. Покушаји Петровића, да квалитетним аналогијама пронађе везе између 

једне друштвене категорије и једног физичког процеса, наводи нас на 

размишљање о односу математике и естатике, поезије и теорије игара и слично. А 

када живот једне врсте повезује са кретањем течности у савијеним судовима, и 

тиме биолошки процес сведе на одређену диференцијалну једначину, пружа нам 

посебне чињенице у овом времену, када је биометрика преко математичких 

модела постала реалност савремене науке. 

Заокупиран идејом налажења универзалног научног, посредством својих 

аналогија, тврде данашњи аналитичари, Петровићев рад је био близу кибернетике. 

Не само да се прича, већ и у стручним радовима доказује да је користио 

кибернетику у ширем смислу. Још 1948. године када је кибернетика била као 

наука тек у повоју, академик Мирко Стојаковић је указивао да „Петровића треба 

сматрати за једног од претеча идеја изнетих у кибернетици“. Стојаковићеви 

наговештаји (запажања) из 1948. године остали су незапажени код наше научне 

јавности. Тек крајем 1958. године, када је инострана научна јавност показала 

велико интересовање за Петровићеву феноменологију, започиње нов животни пут 

Петровићевих аналогија.  

Оно што сигурно треба потврдити јесте да су проблеми у Петровићевој 

феноменоменологји кибернетски (механизам, појава, управљање, језгро, аналогне 

рачунарске машине, биолошки процеси и слично). У првом реду, овде треба 
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поменути резултате великог Петровићевог изучавања аналогије између процеса у 

техником и биолошким системима и узајамног обогаћивања одговарајућих грана 

науке. На научним кохференцијама у Москви 1968. године и 1969. године где 

неки водећи совјетски биолзи, наводе Петровићеве резултате из 1906. године и 

1921. године као чисто биотехничке – кибернетичке, говори да анализа 

Петровићевог дела у области основа кибернетике није још завршена. 

Занимљив је и податак који се односи на теорију организационих наука, 

па можда и теорију система уопште. О теорији и пракси, као увек зависним 

односима, код Петровића налазимо запажања знатно раније него код Богданова. 

Двадесетих година прошлог века, теорија релативности нагло избија у 

првин план интресовања многих научника и читавих установа. Скоро да није било 

угледног научног радника који није дискутовао о овој „сензационалној теорији“ 

из 1905. године. Теорија је поделила људе на Ајнштајнове присталице и 

противнике, али полако, релативност је добијала све већи број својих 

истраживача200. 

Ни Михаило Петровић није могао да остане по страни и нормално 

предузима истраживања у овој новој области механике. Идеје нису биле чисто 

теоријске природе. Знао је да се сваки резултат у природним наукама може 

потврдити једино преко одговарајућег експеримента. Експеримент је „крунски 

сведок“ тачности резултата. Петровић тражи такав један оглед, како би добио 

апсолутну јединицу за време на коју немају утицаја место, брзина, маса и друге 

механичке величине (референтни координатни систем). 

4.5. Алас филозоф и човек 

Михаило Петровић Алас се сматра не само као велики научник, већ и као 

велики филозоф. Рећи да је Алас филозоф није довољно. Та констатација може да 

наведе на погрешан пут, јер се реч филозофија употребљава барем у два 

различита значења. Пре свега, она представља спекулативну филозофију, која је 

била једина филозофија до деветнаестог века и чија је историја повезана са 

именима као што су Кант, Хегел, Бергсон. Та филозофија има врло мало 

заједничког са Михаилом Петровићем. Ти филозофи употребљавају дугачке речи, 
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расправљају о интуицији, машти, ствари по себи, покушавајући да изразе речима 

неисказив свет искуства и уверења. 

Али постоји и друго значење речи филозоф, оно које усваја школа 

модерних филозофа познатих под именом логичких позитивиста, или логичких 

емпириста. Према тој школи, филозофија није сама по себи наука, већ активност 

расветљавања. Радиционална филозофија, то јест, спекултивна филозофија, 

обухватала је у старим временима оне проблеме које је касније апсорбовала 

наука, физика, математика, биологија. За логичког позитивисту филозоф у 

модерном смислу јесте човек заинтересован за основе нашег знања, за 

расветљавање његових основних појмова. У том смислу се Михаило Петровић 

може назвати филозофом, и у том смислу је он један од великих201.  

Историја науке нас учи да, мада старе тешкоће можемо решити 

револуционарним прогресом, у дугом ходу стварамо нове. Крећемо се од 

сложености ка једноставности због нових и неочекиваних идеја. Тада поново 

почиње еволуциони процес, који води новим тешкоћама и новим 

противречностима. Тако у историји науке видимо ланац револуција и еволуција. 

Али нема одступања. Као да путујемо по спирали, постепеним корацима 

револуционарних и еволутивних промена, ми достижемо све виши и виши степен 

разумевања. 

Алас је утицао на наш савремени свет својом доктрином, својим мислима 

и својом писаном речи. Ако желимо да имамо потпуну слику његовог утицаја на 

наш свет, не смемо изоставити утицај који је извршио као човек. Његов је интерес 

интелектуалан, у њега можемо имати поверења више него ма у кога другог, јер у 

његовом раду није садржано „ја“. 

Постао је симбол за многе, споменик који су људи саградили, симбол који 

им је потребан за њихов сопствени рад. И можда ти људи имају право. Можда 

стварна Петровићева величина лежи у простој чињеници да је он, и ако је у свом 

животу био загледан у науку, ипак успевао да сагледа своју сабраћу људе са 

добротом и саосећањем157. 
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4.6. Стваралац и његово делo202 

Стваралац неодољиво привлачи свет. Једноставног човека, естетски 

образованог лаика, критичара и наравно аналитичког психолога. Од када се први 

човек усправио и погледо усхићено у сунце, сачинио камени олтар и принео киту 

цвећа као свој скромни дар, ова жртва није била само израз захвалности, молбе, 

већ и прво рађање мистерије стварања. Тајансвено доживљавање јединства човека 

са природом и космосом, карактеристично и за такозваног примитивног човека 

као и за великог ствараоца, представља природно и непресушно врело из кога, час 

у танком млазу, час као силовита бујица, избија уобличавање онога што се тако 

моћно доживљава у себи. Најпре као крик и песма, као звук неког првобитног 

инструмента, по који цртеж у стени и алатка или великим трудом сачињена 

фигура од камена или глини, са почетком писмености прва казивања у клинастом 

и хијероглифском писму. Свака емоција која је интензитетом превазилазила 

свакодневна осећања и размишљања, било да се радило о емоцији страха, љубави 

или мржње, дивљења или сртахопоштовања, тражила је да нађе свој израз свој 

медијум менифестовања. 

Остали смо, међутим, и даље у недоумици који је то непознати фактор 

који код једних као да уопште не постоји, док је код других присутан, улази у 

одлучујућем тренутку у једначину личности и почиње у њој да фигурира као 

стална и позната компонента. Очевидно је да је управо овај фактор X оно што 

зовемо уопштеним именом – таленат. На јасно формулисано питање шта је 

заправо таленат, наш одговор остаје, нажалост, доста неодређен. Смемо ли да 

претпоставимо да је и ово неки генетски, наслеђем примљени, хромозомски 

фактор X који је чекао, управо, ситуацију унутрашње тензије и релативно 

повољне спољашње околности, па да се манифестује и открије? 

Досадашња генетска истраживања суштине хромозома не дају нам право 

да овако нешто са сигурношћу претпоставимо. Остаје нам дакле или да признамо 

нашу немоћ још пред једном тајном човековог живота, или да се задржимо на 

једној другој претпоставци. Ова наша друга претпоставка односи се на динамику 

психичког развоја личности и нарочито квантативног удела либидинозне енергије 

у њој. Наравно да ни у овој претпоставци не можемо да сметнемо с ума значајни 

удео наслеђених фактора, који дају гориво нашем темпераменту, интелигенцији и 
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карактеру. Други, не мање значајни фактор је утицај спољне средине, мислимо 

пре свега на уобличавање свих ових наслеђених фактора под утицајем васпитања 

у породици, односно друштву којем породица припада. 

Ако и не будемо толико строги, и не потцењујемо значај и таленат 

ствараоца чије смо дело могли да разумемо на основу успешно спроведене 

анализе његовог несвесног живота, анализом која нам открива суштину његове 

личности, у којој је дошло до успешне, или мање успешне сублимације његових 

агресивних или незадовољених жеља, ипак морамо констатовати једно: истинско 

ауторско дело управо се и одликује тиме што успева да се ослободи ћорсокака 

личног, да превазиђе оно лично у себи, оно инфантилно и да нам пружи 

универзално дело, које, иако проистекло из уметниковог личног доживљавања и 

времена у коме је био делатан, пружа и нешто више. То више је управо оно што је 

у делу универзално, заједничко свим људима у свим временима. 

Сваки прави стваралац најпре је у дуалитету. На једној страни, он је човек 

оптерећен разним слабостима својственим сваком другом човеку. Његова потреба 

за срећом, задовољством, сигурношћу и признањем, такође га не разликује од 

других људи. На другој страни, међутим, он је уобличавалац несвесне душе целог 

човечнства. Његова потреба за креативним уобличавањем снажна је као нагон 

који га целог обухвата и чини својим инструментом. Из његових дубина надире 

нешто као плима доживљаја, тачније, прадоживљаја. Порекло оваквих 

визионарских доживљаја лежи негде у дубоком мраку архитипова сваког од нас. 

У стваралаштву ови архитипови, који су иначе за себе безобличне психичке 

структуре несвесног, доспевају ствараочевом активношћу до своје спољашње 

видљивости. Њихова изражајна форма мења се према времену, месту, људским 

групама и психичким констелацијама индивидуе, у којима се она манифестује. 

Продор ових прадоживљаја у сферу свести субјекта значи, с једне стране, 

објављивање надличног Ја ствараоца, с друге сртане, садржи све опасности 

преовлађивања деструктивних снага у свести субјекта. Још један корак даље и 

схватићемо како ни генијалан човек никада није потпуно заштићен од поплаве 

поменутог несвесног садржаја. Генијалност је одувек с правом схватана као 

крајњи ризик и крајња опасност. Ван Гог, као и толики други генијални људи, 

водио је тешку, мучну и увек опасну борбу са самим собом. Снаге хаоса у којима, 
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на парадоксалан начин, има и чудесног реда, увек прете продором и поплавом. 

Није било много таквих који су до краја издржали и били увек изнова у 

задивљујућој снази трансформације, пружајући нам до краја живота ремек – дела. 

Многи од њих, плаћали су, понекад и својим животима, ову борбу са тајанственим 

хаосом у себи. 

Сваки прави ствараоц је не само аналитичар своје сопствене душе, већ и 

наше. Када успемо повремено да синхронизовано вибрирамо са оном најдубљим 

из чега аутор ствара, за себе и за нас, ми и сами постајемо за тренутак и ствараоци 

и аналитичари. Ми и сами доживљавамо поменуту катарзу, постајемо бољи и 

племенитији и управо на овај начин једно генијално дело постиже свој врхунски 

индивиулни и социјални циљ. 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

Нови токови у друштвеним околностима, нарочито у последња два века, 

довели су до битно другчијег схватања друштвено – историјског развоја и 

напретка. У време наглог развоја индустријске цивилизације идеја друштвеног 

напретка постала је претпоставка грађанског друштва. Управо, у вези с тим, 

многи теоретичаруи наглашавају да је идеја напретка тековина грађанског 

друштва. Тако је друштвени развој често редукован на економски просперитет. 

Сами економски показатељи, без обзира на њихово прецизно израчунавање, нису 

довољни за исказивање бројних промена у друштву. О развоју се може говорити 

само свеобухватно, тј. као о друштвеном, економском и културном преображају. 

Ипак, ако се анализира и само терминолошко одређивање савременог 

друштва – „друштво знања“ или „цивилизација знања“ – може се претпоствити од 

каквог је нарочитог значаја знање за развој савременог друштва. 

Друштво знања, према коме се индустријализовани свет убрзано креће, 

ставља личност у средиште друштва. Теоретичари савременог друштва често 

истичу констатацију „Образована личност је сада оно што значи“.  

Мада се наведени ставови о поимању образоване личности знатно 

разликују, неоспорно је да је том питању посвећена значајна пажња у бројним 

студијама и расправама о развоју савременог друштва. Све то указује на значај 

образовања и његову суштинску улогу у будућем развоју друштва. Све више је 
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присутно сазнање у целом свету да су успех у образовању и економски успех 

тесно повезани. Према томе све већа пажња посвећује се проучавању значаја 

знања. Досадашња искуства у проучавању образовања показују да је остваривање 

предности у образовању истовремено веома важно средство моћи. Тако се 

образовању приступа као стратешком циљу развоја друштва. 

Образована личност мора да постане „грађанин света“ – својом визијом, 

информацијама, хоризонтима. Можда различито формулисан, али сличан захтев 

поставили су и остали теоретичари. Из одговора, ма како они били опречни, 

апстрактни, или нејасни, издваја се ипак заједнички именилац: највеће промене у 

будућности ће бити промена у знању. Такође, највеће револуције десиће се у 

образовању: у његовом значају и његовој одговорности. 

Рад се најчешће одређује као стваралачки рад. У њему се као таквом 

стварају вредности: духовне и материјалне. Као извор и стваралац вредности, рад 

и сам има вредност и представља “суштину свих вредности“, производећи 

„генеричко биће човека“. Али када се говори о стваралаштву онда се посебно 

наглашава онај сегмент људске активности који значи стварање нових вредности, 

а тиме унапређивање људског живота. У том случају се говори о раду као 

стваралаштву, или стваралачком раду. То је она димензија живота човека која 

обогаћује постојање, унапређује културу и омогућује историјски процес. 

Када је реч о Михаилу Петровићу и његовом „искораку“ у будућност 

јасно је велико инсистирање на образовању и раду. Као професор (педагог) увек је 

говорио о перманентном образовању без кога се не може напред. Потребно је 

непрекидно самоодрицање и рад, а величина улога ће показати своје резултате. 

Али ако желимо своју културу подићи на виши ниво то, је једини начин. И зато 

знање треба ценити и увек гледати само напред. А своје знање и таленат ставио је 

у службу свом народу јер је знао да су то највеће вредности. Наш Универзитет 

може се мерити са највећим светским школским центрима само ако у њему буде 

довољно знања и резултата рада. Постао је професор универзитета у 26. години 

живота. У прво време је радио на Филозофском и Техничком факултету, да би 

касније предавао само на природноматематичком одсеку. Извео је 45 генерација 

математичара, одржао већи број различитих курсева (око 16). 
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Готово да би се могло рећи да је знањем искусног риболовца и морнара 

умео крстарити и међу математичким олујама из којих је увек доносио велики 

улов. „Елементи математичке феноменологије“ је дело које је 1911. године 

објавио Михаило Петровић и на неки начин то је била круна рада једног зрелог 

математичара. На 774 стране, дакле у обимном делу, Петровић се посебно бавио 

аналогијама и то компарацијом природних и математичких аналогије. Наравно, 

оне се по Петровићу састоје у очувању скупа заједничких црта, које истичу на 

видело извесну сличност, скоро истоветност, карактеристичну за цео скуп, без 

обзира на конкретну природу сваке од посматраних појава. 

Очито да је велики професор математике и у најоштрију и 

најапстрактнију науку уносио топлину, жив дух и велико искуство. Ученици су то 

осећали, тако да је као „профа“ Михаило око себе успевао увек да окупити бистре 

главе за математику и тако створити неку врсту „логистичке подршке“ свим 

другим наукама у тадашњој Србији. Остаће запамћено да су захваљујући том раду 

његови ученици почели самосталне научне каријере. 

Петровићеве рачунарске машине су претече савременим пнеуматским и 

хидрауличним машинама без струје, које у нарочитим условима чине надградњу 

електронским мозговима. Те машине и данас многи наводе као значајан резултат 

нуке од пре 80 година. 

Имајући и велико знање из области механике тврдио је да су сви 

природни и друштвени токови повезани и да их је могуће подвести под један 

универзални механички закон. Тражио је та општа правила и био зачетник грана 

науке којима је тада формулисао главне циљеве. 

Као филозоф – позитивиста Мика Алас је са својом генералисаном 

механиком појава (математичка феноменологија), уопштио радове феноменолога 

XIX века и отворио ново подручје природној филозофији. Нове гране кибернетике 

(друштвена, економска) показују да је Петровић био на почетку кибернетског 

расуђивања при студији комуницирања два и више феномена (механизми појава, 

језгро аналогија, везе, биометрика и друго). 

Уочи I светског рата, у свој програм уноси и стварање научног подмлатка 

у Србији. Овим ставом Петровића учињено је много. Није више било потребно да 

наши људи одлазе ван земље ради научних степена у математичким наукама. 
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Младен Берић 1912. године докторира код Михаила Петровића као први доктор 

математичких наука код нас, а други на Београдском универзитету. Године су 

пролазиле. Петровић све више јача своју математичку школу. Подмладак 

математичара био је у пуном сјају између два рата. 

Петнаест доктора математичких наука у Петровићевој школи највећа су 

диплома и захвалност коју је могао добити. У дипломи почасног доктора 

филозофије Београдског универзитета, која је Петровићу свечано уручена 17. 

новембра 1939. године, писало је да се тим одаје „заслужно признање за његов 

научни рад у свим областима математичких наука и стварање математичке школе 

на Београдском универзитету“. 

Свету је подарио велики број техничких решења, најчешће у виду 

патената, и разрешио многе проблеме тадашњег времана. А пошто у његовој 

држави није била могућа заштита техничких решења и изума морао се довијати на 

разне начине. Најчешће је користио услуге Француске, како је он говорио своје 

друге државе. Због закона и односа који су тада владали у Србији и његовог 

угледа у светској научној јавности, потребно је данас анализирати његова 

техничка решења, јер многа тек сада постају актуелна. Као велики практичар 

трудио се да све његове идеје буду и физички веома применљиве. 

Огледао се као прозни писац, песник, педагог, филозоф, законодавац... А 

као његова највећа заслуга сматра се стварање математичке школе и изношење 

наше науке на светску позорницу. 

Имајући у виду: 

 Да су патенти Михала Петровића Аласа у свом времену потврђени, 

испитани и признати као релевантни на пољима техничко-

технолошких наука, а да су неки од њих били реализовани и у масовној 

производњи;  

 Да је од времена регистровања и реализације патената, дошло до 

промена у дискурсу, те је стога истраживачки рад у овој тези започео 

преводом оригиналних текстова патената, полазећи од потребе да се 

разреши уочена напетост дијахроније развојних решења и синхроније 

појмова у комплексном односу између ентитета, семантичких 

интерпретација и модификовања затечених појмова; 
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 Да се извршеном концептуалном и структурном анализом патената 

Михајла Петровића Аласа, као и анализом модела организације 

података, избора теоријског приступа истраживањима и усвојених 

теоријских експликација (а у домену експерименталних истраживања и 

избора узорака и усвајања  метода испитивања и реализација), 

утврдило да се патентна анктивност Михајла Петровића Аласа заснива 

на  успостављању релација између модела мишљења примерених 

диферентним научним апаратима  математике и машинства, који 

омогућавају стваралачко кретање од анализе података према 

аналитичко-експланаторном доприносу; 

 Да се теоријски импулси за овакву врсту рада налазе у узајамности 

утицаја наведених  наука и дисциплина, на основу чега се може 

потврдити да је реч о јединственом интегралном научно-технолошког 

концепту, који у домену математичких дисциплина даје нову 

парадигму, док се у области техничко-технолошких наука, налази у 

домену оптимизације у области теорије механизама; 

 Да су битне компоненте мултидисциплинарног приступа у домену 

разноврсних феномена економичност и једноставност решења; 

 Да патенти, упркос објективним друштвено-историјским околностима 

у којима је деловао Михајло Петровић Алас, и недовољну примену у 

пракси, остављају велики траг у индустријском и научном наслеђу 

Србије, који се из перспективе овог века и с обзиром на диферентне 

технолошке промене, тeхнолошко-херитолошки валоризује, као 

самосвојан квалитет дисциплинарног прогреса, који је претежно 

образовно – дидактичког карактера. 

У складу са наведеним, истражујући патентно стваралаштво Михајла 

Петровића Аласа, може се закључити да је реч о научно-технолошком доприносу, 

који је дао интегрални резултат.  

У складу са наведеним, да би се дело Михајла Петровића Аласа 

валоризовало у целини као културно добро, неопходно је предузети следеће 

кораке:  

1. Извршити целовиту валоризацију интегралног дела научника, 
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2. Утврдити културне, историјске и друге вредности његовог дела као 

тековине у српској култури,  

3. Формулисати предлог за проглашење дела Михајла Петровића Аласа 

као нематеријалног културног добра, 

4. Означити преносиоце знања и чуваре овог нематеријалног добра,  

5. Утврдити процедуре и методе преношења знања и заштите овог добра 

у складу са међународним стандардима заштите наслеђа, 

6. Успоставити праксу едукације у области заштите дела Михајла 

Петровића Аласа, као нематеријалне културне вредности. 
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413.730 

 

Република Француска 

 

Национална служба индустријске својине 

 

ПАТЕНТ 

 

XII. Прецизни инструменти, струја 

3. Тежина и мере, математички инструменти, бројила и начини испитивања 

 

Даљинар са секстантом 

Михаило Петровић и Милорад Терзић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 11. фебруара 1910. 

Издато 2. јуна 1910. – објављено 17. августа 1910. 

 

Предмет овог патента су даљинари засновани на принципу секстанта у 

којима је стварна раздаљина предмета видљивог у тачки посматрања одређена на 

основу вредности визуелног и одговарајућег паралактичког угла, и раздаљине 

између двају тачака које се посматрају. 

Са познатим инструментима ове врсте тражена раздаљина може се 

утврдити само прорачуном, тако што се објекат чију раздаљину треба утврдити 

посматра из две различите тачке посматрања, па се уз помоћ неког другог 

случајно одабраног објекта, раздаљина одређује тригонометријски на основу 

измерених углова и међусобне раздаљине те две тачке посматрања. 

Циљ овог патента је, дакле, да усаврши ту врсту инструмената тако да 

показују тражену раздаљину умношком растојања између двају тачака које се 

посматрају, тако што се покретни рефлектор или огледало уз помоћ механичког 

уређаја, после првог мерења из руке, доводи у положај који одговара одређеном 

паралактичком углу, а који је одређен односом основе и удаљености која се тражи 
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(то јест раздаљине између двеју тачака посматрања), помоћу кога се, дакле, тражи 

други положај, који са своје стране одређује или омогућава да се одреди дужина 

основе као познати део (умножак) удаљености која се тражи. 

Сходно томе, принцип рада овог инструмента састоји се у томе да између 

углова и дужина, који се морају узети у обзир, успостави одређени однос који 

представља константу уређаја, на начин да се омогући одређивање реципрочне 

раздаљине између две тачке посматрања, која помножена са константом 

инструмента, даје тражену удаљеност. 

У пракси је препоручљиво да се за константу узме цео заокружени број у 

децималном систему, првенствено 100 или неки његов умножак. 

Принцип рада овог инструмента који смо управо објаснили може се 

реализовати на различите начине. 

По једном од начина реализације мери се угао који покретни рефлектор 

или огледало формира са непомичним рефлектором за посматрање приликом 

првог мерења, а затим се, коришћењем помоћног склопа, положај покретног 

рефлектора подешава тако да омогући да се под другим углом пронађе друга 

тачка посматрања, на линији која полази од прве тачке посматрања до изабраног 

помоћног објекта; раздаљина између те две тачке посматрања, помножена са 

константом инструмента, даје тражену раздаљину. 

Код једног другог начина реализације очитавање првог угла посматрања 

је бескорисно, али таква конструкција захтева проналажење треће (референтне) 

тачке. Оваква конструкција подразумева константан угао паралаксе, тако да је 

после првог мерења довољно закренути покретни рефлектор за угао под којим се, 

дакле помоћу новог положаја рефлектора, може пронаћи друга тачка посматрања, 

чија ортогонална раздаљина на линији која иде од прве тачке посматрања до 

одредишног објекта одређује основу као функцију удаљености од одредишног 

објекта, почев од тачке пресека те основе са поменутом линијом. 

Трећи начин реализације, најзад, заснован је на принципу који са 

покретним комбинује још један рефлектор на начин да та два рефлектора заједно 

затварају угао који одговара углу паралаксе, као и додавањем другог окулара. При 

првом визирању други рефлектор је истовремено подешен и на позицију која 

одговара константи инструмента, а друга тачка посматрања, па сходно томе и 
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дужина тражене основе, одређује се директно поновним визирањем објеката 

помоћу другог рефлектора и преко другог окулара. 

Ова три начина реализације представљена су на приложеним цртежима. 

Први начин реализације који је објашњен представљен је на цртежима од 

1. до 8. 

На цртежу број 1 је приказ стране која носи окулар. 

На цртежу број 2 је приказ стране смештене десно, а на цртежу број 3 

приказ са стране смештене лево у односу на прву. 

На цртежу број 4 је приказ стране супротне оној која носи окулар. 

Цртеж број 5 показује вертикални пресек који прати линију V – V са 

цртежа број 7, цртеж број 6 хоризонтални пресек који прати линију VI – VI са 

цртежа број 7, а цртеж број 7 хоризонтални пресек који прати линију VII – VII са 

цртежа број 6. 

На цртежу број 8 је објашњено руковање и функционисање инструмента. 

На цртежу број 9.је приказ другог начина реализације инструмента који 

одговара цртежу број 3; овај начин реализације веома јесличан онима на 

цртежима од броја 1. до 7, а на цртежима број 10 и 11 су шематски прикази трећег 

начина реализације, док 

цртеж број 12 шематски приказује функционисање последња два начина 

извођења, и начин на који се користе. 

Инструмент са цртежа од 1 до 7 састоји се из кутије 1 подељене на два 

дела преградом 2, која са једне стране има отвор за визир 3 или уместо њега 

дурбин и сл., док је супротни зид кутије изнад преграде празан. У тако креираном 

отвору постављен је рефлектор за посматрање 4 чија је горња половина провидна, 

док је доња половина калајисана, и служи за директно визирање предмета чију 

удаљеност је потребно одредити. Заједно са овим рефлектором ради и помоћни 

рефлектор 5 постављен на осовину 6, који по тој осовини може осциловати, и чији 

положај се може регулисати помоћу спиралног точка 7 са којим је повезан, и 

завртња 8 спојеног са тим точком, опремљеног назубљеним дугметом 8. Тај 

помоћни рефлектор служи за то да се на рефлектору за посматрање подудари 

слика помоћног објекта изабраног случајно наспрам одредишног објекта, са 

објектом који се визира. 
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Завртањ 8. покреће и други спирални точак 10 чија осовина 11 држи 

плочу 12 која се помера иза прозора 13 једног од бочних зидова, и који је 

опремљен угаоном мерном скалом која осцилује у односу на фиксирани маркер 14 

тако да показује вредност угла који је захваћен помоћним рефлектором 5 

Цилиндар 15. повезан са завртњем 8. који се покреће иза другог отвора 16. кутије, 

и који се може поставити на нулу у односу на показатељ нуле 0, омогућава 

очитавање, чак и делова окретаја завртња, то јест, делова једног степена 

баждареног бројчаника. 

Према овом патенту, тај угао се мења следећи задату константу, а нови 

положај рефлектора користи се за одређивање друге тачке посматрања. 

У ту сврху диск 17 је постављен на супротни крај назубљеног дугмета 9; 

око диска се може окретати прстен 18 који се може зауставити у било ком 

положају механизмом за затезање 19. Прстен 18 носи скалу поделе 20 која је 

установљена рачунски или емпиријски, следећи задати однос тражене раздаљине 

и одређене основе, као и задатог угла паралаксе. На диску 17 уписана је линија са 

ознаком нуле 21. 

Руковање инструментом објашњено је помоћу цртежа 8 као што следи: 

Са своје тачке C посматрач визира предмет А, чију раздаљину од тачке C 

треба одредити, и окреће помоћни рефлектор 5 помоћу завртња 8, све док се слика 

било ког другог предмета B, одабраног као помоћни циљ, не поклопи на 

рефлектору за посматрање 4 са визираним предметом А. 

Угао који међусобно заклапају рефлектори 4 и 5, или два визуелна крака 

C А и  C Б, исписује се у прозору 13 на диску 12 у степенима, и у отвору 16 на 

цилиндру 15 у деловима степена. Механизам за затезање 19 прстена 18 се одврће 

и његов показатељ нуле осе доводи до поклапања са индикатором нуле 21 на 

диску 17; кочница 19 се затим поново заврће. Завртањ 8 се тада окреће све док се 

индикатор нуле 21 са диска 12 не подудари са скалом на прстену 20 чија вредност 

одговара оној на скали поделе са диска 12 која се претходно појавила у прозору 13 

наспрам индикатора нуле 14. 

Окретањем завртња, рефлектори 4 и 5 су доведени један у односу на 

други у релативан положај који одговара утврђеном углу паралаксе. Затим се 

треба кретати уназад (или унапред) у правцу визуелног крака C-B задржавајући 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         167 



непрекидно слику помоћног циља B у рефлектору за посматрање све док се слика 

објекта А, чију удаљеност треба одредити, поново не појави на транспарентном 

делу рефлектора за посматрање и тамо не подудари са сликом помоћног циља B. 

Удаљеност нове тачке проучавања C од првобитне тачке посматрања, помножена 

са константом инструмента, даје стварну раздаљину између објекта А и места 

посматрања C. 

Када се одређује скала поделе 20 на прстену 19, као константу 

дефинитивно треба узети цео заокружени број, као што је то већ речено. 

Првенствено број сто или неки умножак од 100, зато што је то најпрактичнији 

начин да се добије тражени резултат. 

Прорачун те константе или вредности скале поделе 20 као задате 

константе заснован је на тригонометријским особинама троуглова, према којима 

су међусобне пропорције страница једнаке односу синуса њима наспрамних 

углова. 

Ако Е означава тражену раздаљину A-C, b удаљеност између две тачке 

посматрања C-Cx, и нека је α угао захваћен између визуелних крака, чији је синус 

једнак синусу комплементарног угла захваћеног страницама Е и а, а β 

паралактички угао, онда је: 

   или, пошто је    

означава угао који затварају 

визуелни краци C B i C A када постоји поклапање предмета у другој тачки 

посматрања. 

Онда је за вредност  лако записати константан број, у изабраном 

примеру 100, и из тога за све вредности α могу извести вредност  или угла 

паралаксе β (било помоћу прорачуна, било емпиријски, и исказати их на скали 

поделе 20, што омогућава прецизну употребу управо описаног инструмента. 

Овај уређај може бити конструисан и тако да осовина покретног 

рефлектора буде продужена споља како би директно показивала угао уз помоћ 

казаљке повезане са преносним механизмом 10, 11, 12. 

Пошто су углови који се разматрају релативно мали, на прстену 18 може 

се означити неколико градација које респективно одговарају различитим 
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угловима паралаксе, тако да би се инструмент могао користити са различитим 

константама (на пример 100, 200. итд.). 

У управо описаном начину реализације, угао паралаксе је променљив; 

међутим, инструмент може бити конструисани на основи која претпоставља 

константан паралактички угао. Такав начин конструкције је још једноставнији, 

будући да се показатељ угла 11 до 16 и прстен 18 са скалом поделе 20 могу избећи 

и у том случају заменити са два индикатора 22 који одговарају углу паралаксе, као 

што то показује цртеж број 9. Диск 17 се такође може заменити једноставном 

казаљком 23 која се може окретати на завртњу 8. Тако се руковање инструментом 

поједностављује, али његова употреба изискује одређивање треће тачке, чија је 

удаљеност од одредишног објекта индиректно назначена инструментом. 

У оваквом начину реализације инструмент се заснива на једначини 

правоуглог троугла према којој је дужина једне странице правог угла правоуглог 

троугла једнака количнику друге странице правог угла и тангенте њој наспрамног 

угла, то јест 

. 

Дакле, ако је угао β одређен као константан ознакама 22 на инструменту, 

онда је, сходно томе,вредност  константа за коју се може одредити било који 

цео број. 

Приликом употребе инструмента, другу тачку посматрања, пошто су 

објекти визирани, потребно је наћи тако што се казаљка 23 најпре окреће око 

своје осе 8 све док се не подудари са једним од индикатора 22, а затим се завртањ 

8 окреће све док се казаљка 23 не нађе уз други индикатор 22. Друга тачка 

посматрања Cx одређује се приближавањем или удаљавањем по правцу визуелног 

крака C-B; не мери се раздаљина између тачака C i Cx, него нормално растојање 

тачке Cx од визуелног крака C-A. Раздаљина Cx Co=b x, као основа, помножена са 

константом инструмента, даје стварну удаљеност одредишног објекта А од тачке 

Co, а пошто се раздаљина Co-C може лако наћи, или изабрати толико мала да се 

практично може занемарити, исто тако лако се одређује и тражена раздаљина, A-C 

је једнако E. 
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У трећем начину реализације приказаном на цртежима број 10 и 11, када 

се изврши прво визирање, више уопште није потребно мењати подешавања 

инструмента. Да би се то постигло, други рефлектор 24 се повезује чврсто или 

поставља заједно са помоћним покретним рефлектором 5, и тако учествује у 

сваком померању рефлектора 5. Инструмент има и други отвор за визирање 35 

(пожељно је да буде изнад отвора 3, аксијално паралелан са њим), а рефлектор 4 

има још један калајисан део 26 изнад дела који је прозиран. 

Када се инструмент са тачке посматрања усмери ка одредишном и 

помоћном објекту, довољно је да се уз помоћ рефлектора 26 кроз отвор за 

визирање25 потражи слика помоћног објекта, и да се настави кретање у правцу 

визуелног крака C B, све време задржавајући ту слику, све док одредишни објекат 

не постане видљив на транспарентном делу изнад рефлектора 26. Даље 

одређивање раздаљине потом се врши као код начина реализације са цртежа број 

9. 

Руковање овим инструментом је најлакше, јер захтева само једно 

подешавање рефлектора. 

Јасно је да уређај уместо обичног отвора за визирање или окулара може 

имати и телескоп или телеметријски дурбин, који би омогућили директно мерење 

удаљености на инструменту, као и то да инструмент, реализован на један од 

описаних начина, може и на неки други начин бити комбинован са таквим 

телеметријским дурбином. Такође се, уместо рефлектора, могу употребити и 

призме. 

Ротација рефлектора може такође бити промењена тако да приказује угао 

у праволинијском кретању, уз помоћ спиралног или равног зупчастог 

механизма.Овим инструментом се веома лако рукује и, сходно томе, лако се може 

понети у џепу или торби, те представља средство подједнако интересантно како за 

војнике, тако и за путнике и геометре. 

 

Резиме 

1. Овај даљинар са секстантом је карактеристичан по томе што се 

покретни рефлектор (или призма) после првог визирања, уз помоћ 

одговарајућег механизма и без икаквих прорачуна, окреће за угао који 
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омогућава, померањем посматрача до тачке новог подударања 

визираних објеката, проналажење друге тачке посматрања која 

одређује дужину основе која чини део тражене раздаљине, део који је 

унапред одређен за константу инструмента; 

2. Угао који при првом визирању затварају визуелни краци може бити 

исписан на помоћној скали која одговара константи инструмента, а 

рефлектор (или призма) се потом могу подешавати помоћу те помоћне 

скале, да би се добио измењени положај који одговара другој тачки 

посматрања; 

3. Покретним рефлектором (или призмом) се управља посредством 

завтрња са индикатором нуле,који се поставља уз подесиву помоћну 

скалу,са циљем да се, пошто се помоћна скала постави на нулу, 

индикатор нуле командног завртња доведе у положај индикатора 

помоћне скале који одговара углу првобитног визирања, и да би се 

рефлектор тако подесио на положај који одговара другој тачки 

посматрања; 

4. Командни завртањ покретног рефлектора (или призме) држи диск (или 

цилиндар) опремљен индикатором нуле, око кога је постављен прстен 

са помоћним индикатором, намештен тако да може да се покрене или 

заустави; 

5. У једној од варијанти, механизам који активира покретни рефлектор 

(или призму) може се после првог визирања директно, без очитавања 

одговарајућег угла првог визирања, окренути за угао који показује 

инструмент, те се рефлектор тако може довести у положај који 

одговара фиксном паралактичком углу, који је одређен другом тачком 

посматрања, чије нормално растојање у правцу првог визирања 

показује део тражене раздаљине која одговара константи инструмента; 

6. У једној другој варијанти, други рефлектор (или призма) се повезује 

чврсто или поставља заједно са регулационим рефлектором (или 

призмом), тако да са њим заклапа угао који одговара постављеној 

константи, то јест фиксном углу паралаксе инструмента, и на начин на 
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који ће се друга тачка посматрања утврдити директно, без очитавања 

угла визирања, уз помоћ другог окулара. 

 

 

М. Петровић и М. Терзић 

посредник Е. Bletry 
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ПРИЛОГ 2. 
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447.861 
 

Република Француска 
 

Национална служба индустријске својине 
 

ПАТЕНТ 
 

V. Машине 

3. Делови, додатна опрема и одржавање машина 

 

Промена брзине са вишестепеним зупчастим преносником 

повезаним конусном спиралом са хеликоидним зупцима 
Господа Светолик Поповић и Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 
 

Поднето 31. августа 1912. 

Издато 9. новембра 1912. – Објављено 17. јануара 1913. 

 

Предмет овог патента је механизам за промену брзине,карактеристичан 

по томе што у један прстен са унутрашњим озубљењем улази једна купа 

цилиндричних зупчаника који су међусобно сукцесивно повезани назубљеним 

деловима у облику конусне спирале. Ти спирални зупци омогућавају пренос из 

једне брзине у другу захваљујући уласку купе зупчаника у назубљен прстен (или 

зупчаника на купи), као и одговарајуће задато релативно померање та два 

елемента, а да они ни за тренутак не изгубе контакт, што елиминише сваки удар и 

сваки ризик од ломљења зубаца приликом промене брзине. 

Највећи зупчаник има пречник једнак оном на назубљеном прстену, тако 

да спој та два дела, на најједноставнији и истовремено и најсигурнији начин, даје 

директан спој за постизање максималне брзине. 

Приложен цртеж илустративно представља описани механизам, у 

хоризонталној пројекцији на слици 1, са хоризонталним пресеком зупчастог 

прстена, и поглед одозго на слици 2 d представља прстен са унутрашњим 

озубљењем, који ће на погодан начин бити спојен са једном од две преносне 

гране, првенствено са оном коју треба покренути. 

За другу преносну грану причвршћен је механизам који се, с једне стране 

састоји од цилиндричних зупчаника растућег пречника а1, а2, а3, а4, а са друге од 
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зубаца у облику конусне спирале b1, b2, b3 који сесукцесивно спајају а1и а2, а2 и а3, 

а3 и а4 (под конусном спиралом подразумева се спирала формирана обмотавањем 

праве не око цилиндра, него око купе). 

Јасно је да ће, уколико се, на пример, купа зупчаника увлачи у озупчен 

прстен, и ако се у исто време дозволи да се та два елемента померају један у 

односу на други паралелно са осом купе зупчаника, назубљене спиралне косине 

b1, b2, итд. остварити спој са зупцима прстена такав да се он ни у једном тренутку 

не прекине, и да ће се, захваљујући тим косинама, у прстен d моћи сукцесивно 

уводити зупчаник а1за прву брзину, зупчаник а2за другу брзину, итд. 

Последњи зупчаник а4 има пречник једнак оном на прстену, као и исти 

број зубаца, тако да зупчаник а4 потпуно улази у прстен d и са њим формира блок 

како би се остварио директан пренос. 

Разуме се да број нивоа између прве и последње брзине може бити 

произвољан, и довољно је на одговарајући начин одредити број зубаца 

различитих зупчаника. 

Исто тако и број обртаја сваке озупчане спиралне косине може бити 

одабран по жељи. 

На цртежу није приказан ниједан посебан механизам за управљање 

релативним померањем два елемента у преносном механизму, јер то може да буде 

било који механички уређај. Ради лакшег разумевања цртежа, претпоставили смо 

да је прстен d тај који се помера да би ушао у d2, d3, d4, али је у пракси пожељно 

обрнуто кретање. Такво релативно кретање се може постићи било једним 

транслационим покретом у цик-цак по једној од преносних грана, док друга остаје 

непомична, било са два транслациона покрета под правим углом извршена 

респективно на двема гранама. 

Такође се препоручује да тим померањем управља сам мотор. 

Конусне косине могу се начинити спиралним намотавањем на купу, не 

праве, него чак и веома закривљене линије. 

Купа зупчаника са спиралним деловима може се заменити механизмом са 

одговарајућим унутрашњим озубљењем, а да то у исто време буде и прстен другог 

елемента са спољашњим озубљењем. 
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Резиме 

Овакву промену брзине карактерише купа цилиндричних зупчаника који 

су међусобно сукцесивно повезани назубљеним деловима у облику конусне 

спирале. 

Оваква купа зупчаника улази непрекинутим спојем у прстен са 

унутрашњим озубљењем, или обрнуто, тако што се у спој са тим прстеном доводи 

сваки зупчаник сукцесивно, од којих последњи са прстеном формира блок да би 

се остварила иста брзина. 

 

 

Светолик Поповић 

и Михаило Петровић. 

посредник Е. Bletry 
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ПРИЛОГ 3. 
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463.082 
 

Република Француска 
 

Национална служба индустријске својине 
 

ПАТЕНТ 
 
V. Машине 

3. Делови, додатна опрема и одржавање машина 

 

Промена брзине 
Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 28. септембра. 1913. 

Издато 8. децембра 1913. – Објављено 13. фебруара 1914. 

 

Предмет овог патента је промена брзине, која подразумева низ зупчаника 

различитог пречника поређаних по величини на истој осовини, и озупчане везне 

косине, који омогућавају другом издвојеном зупчанику или назупченом прстену 

да прелази са једног на други зупчаник не прекидајући пренос било на њих, било 

на косине. Подразумева се да сваки зупчаник има исти корак. 

Према овом патенту, сваки зупчаник је са следећим повезан двема 

косинама нагнутим у супротном смеру тако да је могуће превести озубљен прстен 

како са малог на велики зупчаник, тако и са великог на мали, без обзира на смер 

њихове ротације; тако је увек могуће прећи са једне брзине на другу без потребе 

да се мења смер обртања зупчаника и због тога прекида пренос. 

На приложеном цртежу приказан је пример једног начина реализације 

промене брзине заснованог на овом патенту. 

На слици број 1 је приказ предње стране, а на слици број 2 бочне стране. 

На слици број 1 зупчаници су представљени само као прости кругови. 

У оваквом начину реализације, озубљен прстен 1 може наизменично 

вршити пренос на четири зупчаника 2, 3, 4, 5 различитих пречника, постављених 

на исту осовину 6 и међусобно повезаних косинама 7, 8, 9. 

Између зупчаника 2 и 3, на пример, постављене су, у односу на 

дијаметралну раван, две косине 7 нагнуте у супротном смеру, од којих се свака 
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шири по луку сличном полукружници и спаја тангенцијално са спољном ивицом 

поменутих зупчаника 2 и 3. 

Исти распоред је усвојен и за косине 8 и 9. У представљеном начину 

реализације свака косина има полукружни облик; али би се, не одступајући од 

патента, полукруг могао заменити потпуно другачијом конвексном линијом која 

се тангенцијално спаја са два суседна зупчаника у тачкама удаљеним једна од 

друге највише за полукруг, на пример луком елипсе, „дршком корпе“ и сл. 

Нарочито би било корисно обезбедити лук одређене дужине између тачака 

спајања две супротне косине на истом зупчанику, како би се олакшао прелаз 

прстена на једну или другу косину, или обрнуто; на пример, косине које повезују 

зупчанике 2 и 3 могле би се тангенцијално спајати у тачкама а а са зупчаником 2 

и у тачкама b b са зупчаником 3, тако што би се лук а а оставио за аксијални 

прелаз прстена 1 са 2 на 7, а лук b b за аксијални прелаз са 3 на 7. 

Наравно, сви зупчаници имају исти корак и спајају се једни са другима у 

свим тангенцијалним тачкама; такве околности подразумевају одређене односе 

између дужине лукова а а, b b, итд., облика косина и пречника зупчаника, али је 

то увек лако задовољити било рачунски, било експериментално. 

Такође, треба приметити да су у овом начину реализације све косине 

ексцентричне са исте стране осовине 6; такав распоред олакшава прелаз прстена 

са једног зупчаника на други, али он није неопходан; могла би се, на пример, 

поставити ексцентричност косине 8 супротно оној код косине 7 и 9, како би се у 

извесној мери цео скуп зупчаника уравнотежио. 

Свака група супротних косина представљена је тако да оне чине један 

зупчаник, то јест ограничен двема равнима нормалним на осу ротације, али се 

подразумева да би се конусни зупчаници могли ограничити спиралним 

површинама као што су на пример c, d, е, f (слика број 2.). 

 

Резиме 

Овакву промену брзине, која подразумева неколико зупчаника различитог 

пречника распоређених по истој осовини и повезаних назупченим косинама, 

карактеришу следеће особине: 
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1. Прелаз између два суседна зупчаника омогућавају две наспрамне 

косине нагнуте у супротном смеру. 

2. Крајеви тих косина тангенцијално се спајају са зупчаницима. 

3. Пожељно је да почетке наспрамних косина на истом зупчанику 

међусобно раздваја кружни лук одређене дужине. 

4. Пожељно је да ексцентрицитет свих косина буде постављен са исте 

стране осовине. 

 

Михаило Петровић. 

посредник Е. Bletry 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технолошко – херитолошка валоризација патената Михаила Петровића Аласа у 
индустријском и научном наслеђу Србије 

 

         184 



ПРИЛОГ 4. 
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476.320 

 

Република Француска 

 

Национална служба индустријске својине 

 

ПАТЕНТ 

 

X. Саобраћај по путевима 

4. Аутомобилски  

 

Промена брзине 

Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

Поднето:17. oктобра 1914. u 14h. i 55мin. у Паризу 

Издато:04.маја 1915-Објављено 27.јула 1915. 

 

Овај изум се односи на промену брзине назубљених точкова који 

сачињавају један ротациони блок састављен од више зупчаника различитог 

пречника паралелно постављених на исту осу. Повезани једни са другима 

ексцентрично постављеним наслонима који су такође назубљени на тај начин да 

се један мали зупчаник може сукцесивно котрљати по различитим зпчаницима и 

наслонима, а не престајући да се укључује са блоком и то захваљујући 

одговарајућим померањима лонгитудиналним или радијалним, било блока, било 

малог зупчаника. 

Циљ овог изума је да аутоматски одржи поменута премештања под 

утицајем различите снаге отпора на тај начин да се преносни однос укопчавања 

(спрезања) зупчаника полазећи од мотора, смањује или повећава према томе да ли 

се отпорност смањује или повећава. У том смислу, блок се правилно премешта 

деловаљем једног регулатора који је покренут центрифугалном силом из уређаја 

на осовини.  
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Начин промене брзине користећи овај изум је приказан на цртежу који је 

дат као пример, који га представља у виду хоризонталне купе, која показује како 

се командује аутомобилом. 

1 означава један мали зупчаник на мотору фиксиран на моторној 

осовини 10. који је укопчан са једним посредним зупчаником 11, који се може 

померати по тој осовини на начин да може сукцесивно да се укопчава са 

зупчаницима различитог пречника 2, 3, 4, 5 који су повезани са назубљеним 

наслонима 7, 8, 9. Ови зупчаници 2, 3, 4, 5 и наслони формирају један блок, који је 

учвршћен клином и који се помера по посредној осовини 12, са које се ротација 

преноси на примајућу осовину 13 системом зупчаника 14, 15, 16, будући да је 

зупчаник 14 фиксиран на осовини 12 а зупчаник 16 на осовини 13. 

Померања блока 2 – 9 су уређена на тај начин да један регулатор под 

дејством центрифугалне силе обухватајући куглице 17 повезане шипкама 18 са 

једне стране преко клизећег блока 2 – 9, а са друге стране посредством 

фиксираног зупчаника 14. Блок се покреће помоћу опруге 19 која се налази на 

осовини 12. Када центрифугална сила покрене куглице блок 2 – 9 се помера у 

правцу стрелице, а сабијајући опругу 19, на начин да зупчаници који су били 

уковчани се расковчавају и стављени су лицем у лице са зупчаником 11 и мотор 

покреће осовину 12 све брже. Обрнуто када се брзина регулатора, повезана са 

оном из пријемника смањи куглице 17 се приближавају, а опруга 19 повлачи 

назад блок 2 – 9 и за последицу има смањење мултипликације. 

Све у циљу да се блок одржи на неки начин чврстим на сваком ступњу 

брзине, одговарајућој за укопчавање једног од зупчаника 2, 3, 4, 5 са зупчаником 

11 и да се избегне заустављање у прелазима између брзина, може се употребити 

следеће решење: глава (централни део) блока 2 – 9 се састоји од шупљине 20, у 

којој клизи клип 21 који је под дејством опруге 22 и шипке 23 ангажованој у 

једном од унутрашњих жлебова 24 и 25 фиксној спојницом 26: жљебови 24. су 

кружни а жљебови 25 су у облику елипсе и везују жљебове 24 између себе. С 

друге стране, унутрашља страна клипа је косо одсечена у облику купе и наслања 

се на једну страну осовине 12 на којој је остављен ред шупљина 27 постављених 

наспрам жљебова 24.  
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Томе доприноси да сваки пут кад је мали зупчаник активан у једној од 

шупљина 27 и да један од зупчаника 2, 3, 4, 5 укопчава зупчаник 11, систем се 

налази одржан у тој позицији, све док резултат опречних напора регулатора и 

опруге 19 следећи правац осовине 12 довољан да покрене клизање малог 

зупчаника 21 изван шупљине 27 сабијањем опруге 22. Резултат тога ће бити 

позитиван или негативан, зависно од тога да ли је брзина посредне осовине 12 

већа или мање од средње брзине, која одговара савршеној равнотежи блока који 

се налази у тој у позицији. 

Ако се у датом тренутку блок нађе, на пример, у равнотежи у позицији 

друге брзине, зупчаник 3 укопчавајући се са зупчаником 11, возило се креће 

једном одредјеном брзином под радом мотора који функционише на својој 

нормалној снази. Ако се отпор супротан кретању возила смањи, његова брзина се 

повећава и центрифугална сила делујући на куглице 17 повећава. Међутим, ове 

куглице се не померају одмах из разлога отпорности зупчаника 21 активног у 

једној од шупљина 27. Мултипликација се не мења, брзина мотора се 

пропорционално увећава у односу на ону на осовине 12 и ону на возилу. Ако 

повећавање брзине достигне одређену границу, отпор малог зупчаника је 

превазиђен и блок 1 – 9 се помера у смеру стрелице А, чим се шипка 23 нађе на 

жљебу (прорезу) 25 који дозвољава ово померање, све дотле док мали зупчаник 21 

уђе у шупљину 27 и кад се зупчаник 4 укопчава са зупчаником 11. 

Позиција жљеба 25 је уосталом одабрана на начин да током премештања 

блока, наслон 8 се окреће на зупчанику 11.  

На овој позиција блока мултипликација је много већа него претходна, на 

тај начин да брзина мотора, која је претходно повећана изнад нормале, у 

супротном опадне испод поменуте нормале.  

Ако отпорност пута настави да се смањује, брзина возила наставља да се 

повећава, такође и она моторна, све док регулатор не произведе нову промену 

мултипликације. Међутим, ако се у трећој брзини отпор пута супротан кретању 

настави да се повећава, а брзина смањи, центифугална сила се такође смањи, 

опруга 19 преузима превагу и блок 2 – 9 је премештен са позиције 3 брзине на 

позицију 2 брзине што чини да је мотор слободан да се окреће брже. И тако даље, 

промена мултипликација се производи увек аутоматски под утицајем различитог 
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отпора на тај начин да се брзина мотора задржава између одређених граница. Ове 

последње ће, уосталом, бити утолико више примакнуте ако односи између сталне 

мултипликације буду мање различити једни од других. 

Сматра се да ће возач увек бити вешт да доведе блок 2 – 9 на позицију нове 

брзине представљене на цртежу, једноставно прекидајући рад мотора и 

евентуално успоравајући возило на тај начин да успоравајући регулатор допушта 

опрузи 19 да реагује и да гура блок 2 – 9 до краја у обрнутом смислу од стрелице 

А. 

Може се, такође, поједноставити прелаз са једне брзине на другу 

искључивањем мотора у погодном моменту на тај начин да се отклони притисак 

између укопчаних зупчаника. 

Наравно, овај механизам је применљив на машине које из неког разлога 

неправилно раде и могу се, примењујући посебне апликације изменити 

конструктивни детаљи (делови). 

Овај изум има за предмет комбинацију једног система укопчавања 

зупчаника подразумевајући више назубљених точкова различитих пречника и 

назубљених наслона повезујући те зупчанике једне са другима једним 

механизмом, регулатором за центрифугалну силу производећи аутоматски 

релативна померања блока поменутих зупчаника и назубљених наслона у односу 

на мали зупчаник са венцем који се сукцесивно укопчава са њима. Уређај за 

управљање и прилагођено заустављање је у предности, боље укомпонован са 

покретним блоком тако да одржи овај поменути на стабилан начин на сваком 

ступању брзине и да осигура укопчавање наслона у периодима прелаза са једног 

степена на други.  

Мишел Петровић 

посредник Е. Bletry 
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480.788 

 

Република Француска 

 

Национална служба индустријске својине 

 

ПАТЕНТ 

 

XII. Инструменти за прецизност, електрицитет 

1. Фабрика сатова 

 

Календарски бројчаник за предмете као што су часовници, 

бижутерија и друго 

Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 27.јануара 1915. У 15h 50 min, у Паризу 

Издато 01.јула 1916,-Објављено 21.септембра 1916. 

 

Предмет овог изума је један једноставан уређај, мало гломазан, али 

економичан да трансформише сваки сат, часовник, ручни сат, огрлицу са сатом 

или друге предмете, на годишњем календару, допуштајући да једноставним и 

брзим мисаоним прорачуном изненада пронађе дан у недељи одговарајући 

разматраном датуму текуће године. Овај механизам се разликује од оних који су 

употребљени у ручном сату или зидном сату само по томе што не захтева никакву 

промену механизма који постоје, само треба додати посебан бројчаник, који 

означава сате ( или било који бројчаник који означава месеце), неки додатни 

бројчаник који се састоји од дванаест коефицијента подесно одабраних, који би 

одговарали за текућу годину. 

Додатно бројило је постављено на начин да сваки број бројчаника часова 

или месеца одговара једном коефицијенту додатног бројчаника. Подесити, на 

пример, да сваки од бројева I – XII првог бројчаника означава један месец у 
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њиховом природном следу ( I=јануар, II=фебруар и тд.), и да бројеви 0, 1, 2...6 

било да су бројеви дана (0=недеља, 1=понедељак, 2=уторак, итд.) коефицијент 

придодат одређеном месецу текуће године је одређен на тај начин да број дана 

одговара одређеном датуму тог месеца и какав год он био, био би само најмањи 

број који треба изоставити из збира датума и траженог коефицијента и ма који да 

је, да разлика буде подељена бројем 7. 

Цртеж који је овде додат представља пример наслова, форму реализације 

проналаска, примењене године 1916. Коефицијенти се мењају сваке године. 

Цртеж број 1 Представља кружни бројчаник, 

А цртеж број 2 бројчаник у правој линији. 

Коефицијенти варирају из једне године у другу, али су они лаки за 

одређивање и да се замене оним припојеним на било коју другу годину. Додатно 

бројило, један пут постављено, да препозна дан у недељи, на који пада одређени 

датум, додаје се једноставно датуму одређеног коефицијента разматраног датума; 

тражени дан ће бити одређен бројевима 0, 1, 2, 3,4...6 што треба изоставити од те 

суме да би била дељива са 7. Тако, дан на који пада 13. јун 1916. Је одређен бројем 

2 што треба одузети од 13+3 да би она била дељива са 7. То је дакле, уторак. 

Коефицијенти додатног бројчаника су написани, угравирани, залепљени 

било на таблици истог бројчаника за сате или месеце, било на рубу сата, 

часовника, било на рубу ручног сата, или на површини за годишње промене на 

бројилима часовника и тд. 

Додатна бројила и она бројила за сате или месеце могу такође бити 

смештена на некој плочици или на медаљону који носи половину бројила или обе 

стране имају бројила за две узастопне године. Такође се могу направити ланчићи 

са сатом састављени од 6 до 12 делова ( кругова или плочица), од којих сваки 

одговара месецу, и тд. Оба бројчаника могу бити намештена у форми једног малог 

џепног апарата – бижутерије, који дозвољава пермутацију међу цифрама 0,1....6, 

на тај начин да један исти апарат може послужити на неодређено време за све 

године, или да их упише за одређени број година унапред одређених. 

У претходном опису предвиђено је да коефицијенти који се односе на 

бројчаник или додатни уређај додат претходном бројчанику сата или часовника 

почињу са нулом (недеља почиње нулом). 
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Али, исто тако ће бити могуће да коефицијенти почев од 1 рачунајући од 

1 до 7 уместо од 0 до 6 недеља почиње дакле 1. уместо 0. 

Коефицијенти могу бити насликани, обележени или залепљени на стаклу 

сата који тако формира додатно бројило. Могу исто тако бити уцртани или 

залепљени на неки прстен или кружно постављени на апарату окружујући 

бројчаник. 

Бројчаници могу бити такође у правој линији или уцртани на неки други 

начин било какав пратећи форму на којој су постављени. 

Могу се подједнако уцртати на један исти прстен или на површини 

одговарајућег коефицијента на више година које следе, да би избегли да сваке 

године мењамо коефицијенте на апарату. 

Проналазак може бити реализован на потпуно други начин, на пример, 

враћајући коефицијенте на бројило или на стакло сата или часовника преношењем 

обојених слика на стакло. 

 

Резиме 

Главне тачке представљеног механизма су: 

1. Механизам кривог или правог бројчаника за сатове, часовнике или било 

какве механизме који обухватају са стране једноставних 12 цифара које 

означавају сате или, пак, са стране означавају 12 месеци додатне шифре 

допуштају да употребом просте, обичне аритметичке операције нађемо 

дан који одговара том датом датуму. 

2. Механизам примене овог проналаска обухвата додавање бројчанику 

сате или месеце, на једном додатном бројчанику или прстену или кругу, 

плочици или било којем уређају који има 12 одговарајуће одабраних 

коефицијената. То бројило или додатни уређај који може да се премести, 

може имати једноставно или дупло лице, или носити на једном лицу или 

на два лица коефицијенте који одговарају годинама које следе. 

Коефицијенти могу бити подељени по кривим линијама или правим у 

зависности од апликације. 

Михаило Петровић 

посредник Е. Bletry 
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515.072 
 

Република Француска 
 

Национална служба индустријске својине 
 

ПАТЕНТ 
 
VI. Поморска пловидба 

1.Конструкција бродова и ратних оруђа 

 

Правила за осигурање пловидбе бродова у опасности 
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[Патент на чије објављивање је било предвиђено да се примени члан 11 § 7 закона од 15.јула 1844. 

је модификован према закону од 7. априла 1902. године] 

 

Предмет овог изума је да осигура пловидбу бродова у опасности, на 

пример у случају оштећења у судару, у експлозији,олуји, потопу. 

Овај изум се суштински састоји од једног извесног броја растегљивих 

комора фиксираних на различитим местима на броду, а свака од њих је повезана 

на извор за гас или спољашњи ваздух посредством једног вентила или 

еквивалентног дела који се са једне стране може отворити по потреби, а са друге 

се може отворити аутоматски, под утицајем оштећења на било којој страни брода. 

Ове коморе су првенствено подељене на више група, капацитет и број 

отвора из сваке групе је одређен на начин, да горе наведене, један пут надуване, 

осигурају пловност бродова на дуже време. 

Изум сачињен на овај начин има следећа својства: 

1. Пре тренутка опасности, растегљиве коморе су издуване и заузимају 

само један мањи део, не ометајући и не смањујући могућност капацитета 

товарења брода; 

2. У тренутку опасности, један известан број ових комора, чије се 

функционисање сматра корисним у том тренутку, ставља се у погон, 

нагло повећавају, запремину и добијају снагу изрона довољну да одржи 

пловност брода; 
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3. Стављање у погон и надување се догађају аутоматски у уређајима чија је 

вољна команда онемогућена у незгоди: функционсање може бити вољно 

изведено у тренутку и у мери која је одређена на основу других 

растегљивих комора ако аутоматско стављање у погон није произвело 

довољну снагу изрона да брод одржи у пловидби; 

4. Оштећење уређаја је локализовано у том смислу да оштећење једног 

уређаја не спречава ни на који начин функционисање другог, а да 

оштећења вољне командне инсталације групе уређаја чини да ова група 

делује аутоматски и да ни на који начин не спречава функционисање 

неке друге групе уређаја; 

5. Изум нуди, чак штавише, предност лакшег и бржег инсталирања 

приликом било које врсте укрцавања, без икаквих промена на броду 

када је у питању горе поменути. 

Цртеж који је овде дат шематски приказује форме извршавања 

различитих делова неког механизма следећи овај изум. 

Слика број 1 представља вертикални пресек једне боце са ваздухом или 

гасом под притиском са једном славином чији је стављање у погон уређено 

електронским путем. 

Слике од броја 2 до броја 6 представљају различите форме растегљивих 

комора. 

Слике 7 и 8 показују различит рарпоред комора у бродовима. 

Слике 9 и 10 представљају схеме електричних прикључака за аутоматску 

или пнеуматску команду славина. 

Механизам подразумева известан број растегљивих уређаја такорећи 

пловних од којих се сваки састоји од гасног резервоара под притиском а и једног 

складишта гаса b или другог дела који може да се прошири под дејством гаса из 

резервоара. Сваки пловни уређај се састоји из сопственог резервоара а они немају 

међусобног контакта, чак немају ни заједнички извор гаса под притиском. На тај 

начин, функционисање сваког пловног уређаја је индивидуално и независно један 

од другог. Уосталом, може се заменити резервоар једаним мањим уређем који 

производи хемијским путем незапаљиви гас у тренутку опасности (на пример од 

угљеничне киселине посредством сумпорне киселине посуте по соди бикарбони 
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или сумпорну киселину произведену сагоревањем пакетића сумпора у праху и 

тд.). 

Резервоар представљен на слици 1 се састоји из једне цеви и боце од 

челика отпорноиг на притиске гаса (ваздух под притиском, течна угљенична 

киселина...). Више сличних цеви могу бити по потреби спојене међусобно на 

начин да заједно функционишу као један резервоар. Цев има једну славину за 

пуњење r и једну славину rʻ на којој је стављен апарат за укључивање који служи 

да одреди најпогоднији тренутак успостављања контакта између резервоара а и 

складишта b, како аутоматски тако и по наредби. 

Апарат за укључење С који је представљен састоји се од једне цеви која 

има славину rʻʻ (или потпуно други одговаrајући вентил) повезан на сатни 

механизам d, довољно чврст, чији регулатор задржава једна гвоздена котва е, све 

дотле док је котва привучена електромагнетом f: славина rʻʻ је затворена све, док 

довољно електрицитета пролази кроз овај електромагнет. Кад овај ток престане, 

котва је, потиснута од електромагнета помоћу опруге g и ослобађа регулатор 

кретања у смеру казаљке на сату, чија је последица, отварање славине. Уместо 

једне електронске команде, пнеуматска команда може бити употребљена; у том 

случају, регулатор задржава један клип, који се може померати у малој цеви и 

који задржава ваздух под притиском до крајње тачке у цеви, одржавајући на тај 

начин славину затвореном. Кад се испусти ваздух, опруга супротно потискује 

клип и ослобађа регулатор који, дакле, отвара славину. Наравно, код сваког 

другог механизма, који је оспособљен за управљање на даљину вентил резервоара 

може такође бити употребљен у истом циљу. 

Складиште за гас b је сачињена од непромочивог платна на воду и гас и 

велике отпорности (на пример гумирано платно употребљавано за производњу 

омота дирижабла). Ово платно треба да буде отпорно на унутрашњи притисак, 

који је потребан да одржи врећу потпутно надуваном у води неколико метара у 

дубини и да јој осигура одређену чврстиуну.  

Овако састављен пловни уређај може имати различите спољне форме у 

зависности од простора, који ће им бити понуђен да се развије и по месту на којем 

ће бити смештен на ободу брода. Може се, на пример, састојати од торбе или 

вреће од непромочивог платна, који се, увећан, може пресавити онако како 
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одговара да се врати у једну кутију b1 или може бити остављен на слободном 

простору који му је доступан; у тренутку опасности, врећа ће се одмотати у 

облику цилиндричног балона, мање или више издуженог (слика 2), или балона 

сферног облика (слика 3), или балона са више бочних балона (слика 4). Може се 

такође испољити у облику правоугаоне кутије од дрвета или метала b2, b3 на 

којима је постављена и причвршћена једна фотрола или платнена врећа b која се 

издувана враћа у кутију (слика 5). Могу се, такође, окретати полукутије око једне 

шарке b4, на тај начин да се уређај шири по пуним непрекинутим цртама које су 

дате на слици 6, и тд. 

У стању када је апарат припремљен за функционисање, славина r се 

налази затворена, а славина rʻ, отворена, славина rʻʻ је затворена и повезана на 

командни механизам на даљину (електрични или пнеуматски) уз помоћ кретања 

сатног механизма d на апарату за укључивање С. Славине rʻ и rʻʻ могу бити 

смештене у ту позицију индивидуално и ручно за сваки уређај или колективно и 

аутоматски посредством групе уређаја. 

Издувани пловни уређаји, враћени у своје првобитно стање и спремни за 

функционисање, подељени су на броду, њихова дистрибуција је уређена по 

следећим правилима: 

Може се осигурати пловност брода у тренутку опасности одржавајући 

пуноћу његове запремине потопљене у том тренутку. Ако природа товара или 

количина товара не одговарају потонућу, постоји могућност да се попуни тај 

празани део помоћу пловних уређаја адекватних форми који развијајући се, 

попуњавају празан део. Али пошто ови уређаји неће осим ретко попуњавати 

читаву празнину потопљене запремине и како такође треба спречити празнину и 

порозност товара, има места да се постави довољан број уређаја изнад потопљене 

запремине и да их тамо распореде на тај начин да целокупна снага потопљених 

пловних уређаја са пробојем воде буду у стању да развијени уравнотежују тежину 

надошле воде. 

С друге стране, ови уређаји морају бити постављени на ивицу на тај 

начин да пре тренутка опасности не ометају, не оптерећују, не задиру много на 

проходно место на броду. Могу се поделити, (слика 7 и 8) пре свеgа, на 

непромочиве делове (за успостављање равнотеже и тежине терета воде која 
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евентуално продре и да спречи потпуно плавчење у угловима) који се не користе 

испред и позади: оплата између парова, у простору између моста и греда дуж 

зидова и на слободним деловима пода и плафона комора, осигурани заштитним 

појасом где су спаковани и то мора бити довољно да не би сметало надувавању и 

где њихово надувавање у тренутку опасности може бити ефикасно. Избећи ће се, 

наравно, да се поставе на местима где би њихово развијање излагало опасностима 

за стабилност брода.  

Након њихове поделе, повезаће се једном командном инсталацијом на 

даљину један известан број пловних уређаја, формирајући на тај начин групу 

уређаја на команду, на тај начин да њихово стављање у погон може да се 

произведе колективно и тренутно, на двоструки начин који следи: 

1 Аутоматски, када је оштећење инсталационе команде произведено; 

2. По слободној вољи док једна група уређаја чије функционисање у 

тренутку опасности буде сматрано за корисним, није покренут 

аутоматски у том тренутку;  

Вољна команда ће се успоставити управљајући командним механизмом 

ручно (прекидачем, ручицом, полугом, командним точком) на неколицини међу 

више станица h1, h2, h3 ...повезаних на једну исту групу пловних уређаја и 

утврђених на различитим доступним местима на ивици брода, изабраних на тај 

начин да приступ једној станици постаје немогућ, или пак командна инсталација 

групе буде оштећена, а да се није ставило у погон аутоматско оглашавање групе 

да покаже да има оштећење, може се командовати са станице која није оштећена. 

Група пловних уређаја повезаних на овај начин образоваће један сектор који ће 

имати властите командне станице h1, h2, h3 ; на сваком сектору ће бити повезана 

једна група таквих командних јединица распоређених на различитим местима 

брода. Број сектора ће зависити од носивости брода и распореда његових 

преграда. 

У случају електронске команде (слика 9) инсталација команде обухвата 

једну батерију ј, струјно коло k и прекидаче m. Команда може бити успостављена 

затварањем или прекидањем једноg кружноg тока. Због своје једноставности и 

сигурности свог двоструког функционисања по аутоматизму и по жељи, последњи 

начин се радије користи. Начин намештања жичне мреже ће дакле бити сличан 
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оном на некој инсталацији електричних звона које не функционишу осим када је 

покретање линије прекинуто или у одговарајућој мери редуковано кратким спојем 

(са или без релеја). Тако, у једном командном сектору посредством заједничких 

командних станица. h1, h2, h3...распоређени на различитим местима брода, електро 

f1,f2,f3 ... пловних уређаја могу бити постављени рачвањем на струјно коло k 

батерије ј; прекидач m је постављен на сваку од станица h1, h2, h3...; свака од ових 

може ставити у погон скуп пловних уређаја тог сектора. 

Уређаји се такође, могу повезати редно или под напоном. 

Кад струја тече у том сектору комуникација између резервоара а и вреће 

за гас б код сваког апарата у том сектору одвија се помоћу славине rʻʻ коју држи 

затворену апарат за укључивање с. Али ако се услед неке незгоде (судара, 

насукања брода, минирања, торпедирања), деси да се прекине струја у кружном 

току, апарат за укључење с ће аутоматски отворити славину, а гас под притиском 

ће проћи кроз резервоар а до вреће b која ће тако бити надувана за неколико 

тренутака; исто функционисање ће се догодити симултано у свим пловним 

уређајима сектора. У случају да незгода не произведе прекид у кружном току, 

посада ће бити главна да произведе жељено функционисање у одговарајућем 

тренутку једноставним управљањем прекидача m на једној од станица h1, h2, h3... 

доступних након незгоде да спречи надолазећу опасност. 

У случају пнеуматске команде, ова поменута ће се догодити ако се 

прекине систем довођења гаса под притиском или смањи довод гаса n који је 

повезивао централну комору о гаса под притиском или разређеног гаса цевима 

p1,p2,p3...и са свим прекидачима сектора и са свим славинама за испуштање q и 

свим командним станицама h1, h2, h3...које су повезане на сектор ( слика 10). 

Један помоћни прекидач или помоћна славина могу бити постављени у 

систему жица или у систем за управљање за сваки пловни уређај сектора да би 

они омогућили да се управља у случају потребе сваким апаратом посебно. Ово ће 

олакшати поправку и замену делова у апаратима. 

У случају електричне команде, један сигурносни уређај може бити 

употребљен да у сваком сектору осигура јачину струје да би котве е од прекидача 

сектора остале привучене властитим електро – магнетима f. Довољно је, на 

пример, да се постави у командном кружном току сектора један релеј са 
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регулатором да учини да се струја ствара помоћу једне помоћне батерије, чим се 

интензитет примарног електричног тока смањи испод одређене границе. Чак 

штавише, у случају пнеуматске команде, један сигурносни уређај може осигурати 

у сваком сектору неопходан притисак ваздуха у мрежи кретања да би се клипови 

прекидача сектора одржавали у позицији да држе славину , rʻʻ затворену чак и у 

случају цурења у мрежи. У том случају, може се употребити, на пример, један 

сигурносни вентил, аутоматски подешен, који повезује централни суд о са другим 

судом са ваздухом под притиском, или разређеним ваздухом, не успостављајући 

комуникацију између њих све док се притисак о разликује од оног од којег ће се 

клипови сигурно задржати на позицији која осигурава затварање rʻʻ .Уосталом, да 

би се избегло цурење у цеви са клипом, може се формирати тај клип од течне 

мате, на пример стубић живе, глицерина, уља и тд. 

У случају кад нема опасности да ће доћи до прекида жица или свих 

инсталационих цеви у командној мреже због експлозије неког пројектила, 

тортпеда или мине може се употребити командни вољни систем. Једна таква 

команда ће се успоставити посебно, затварањем кружног тока, струја не пролази 

осим у тренутку команде. Ово представља предност да се уштеди струја и 

дозвољава чак да не употребљавамо батерије употребљавајући као извор струје на 

пример било који апарат који производи тренутну индуковану струју брзом 

ротацијом једног гвозденог дела у магнетном у пољу једног електро – магнета. 

Брза ротација ће бити добијена укључивањем сатног механизма довољно чврстог 

и претходно навијеног. То стављање у погон је произведено, на пример, уз помоћ 

неког уређаја оне врсте која се користи да произведе на дистанци експлозију 

експлозива помоћу једне електричне варнице, као код радова у руднику. За више 

сигурности, један исти сектор може бити командован од стране више командних 

јединица постављених на различитим местима на броду, на тај начин да команда 

једне станице буде онемогућена посредством неког несрећног случаја, она би 

требала бити омогућена на другом станичном месту. На сваком станичном месту, 

била би повезана независна мрежа командне жице и један електрични извор 

тренутног струјног тока. Мрежа може бити инсталирана попут оне на 

електричним звонима или телефонима.  
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Резиме: 

Овај сигурносни уређај за бродове је карактеристичан по употреби 

растегљивих комора фиксираних на различитим местима на броду, а свака од њих 

је повезана на један већи извор гаса под притиском, посредством једног уређаја са 

вентилом који је нормално затворен и који може бити отворен, с једне стране по 

жељи, а са друге стране, аутоматски под утицајем оштећења претрпљеног на било 

ком месту на броду. 

Ове коморе, које функционишу индивидуално су подељене по групама 

или на секторе, а оне из сваког сектора пошто су командне активирају се 

истовремено из било које од извесног броја станица које би одговарале том 

сектору и које су размештене на различитим местима на броду. 

Механизми који командују надувавање растегљивих комора су 

првенствено покренути електричном струјом или пнеуматски уређени на начин да 

функционишу прекидом електричних линија. 

У неким извесним случајевима, команда може бити искључиво вољна. 

Механизми стављања у погон су дакле покренути првенствено 

затварањем једног кружног тока у тренутку команде. 

Михаило Петровић 

посредник Ch. Baudat 
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493.774 
 

Република Француска 
 

Национална служба индустријске својине 
 

ПАТЕНТ 
 
XI. Пушкарство и артиљерија 

2. Топови 

 

Механизам за брзо одређивање елемената гађања авиона 
Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 7. децембра 1917. У 15h и 10 min. у Паризу 

Издато 13 маја 1919- Објављено 21. августа 1919. 

 
[Патент на чије објављивање је било предвиђено да се примени члан 11 § 7 закона од 15.јула 1844. 

је модификован према закону од 7. априла 1902. године] 

 

Овај проналазак има за предмет један једноставан уређај помало 

гломазан, сталног облика, и лак за монтирање, за пренос и за управљање и да брзо 

одреди потребне елементе за гађање авиона. Уређај се поставља на неуочљивим 

местима за гађање, или као делови на платформи, или као делови на пољском 

лафету, али његова употреба биће нарочито корисна у случају пољског лафета 

који не поседује специјалну муницију за гађање авиона. Чак, примењује се исто 

тако добро у нагибним кретањима, силазним или узлазним, као и у хоризонталном 

кретању авиона. Брзина овог последњег у току једног гађања треба да буде стална. 

Уређај (слика. 1) обухвата једну плочицу 1 (плочицу дрвета, метала и 

друго) која се може закачити на зид или било где, са две кукице или прстена 2 или 

ручке 3 која служи за ношење уређаја или правилног постављања на сто и тд...у 

било којој другој позицији. Плочица 1 је прекривена папиром, са милиметарским 

квадратићима и графиконом. Опремљена је са два ексера или ексерчића на цртежу 

са тачкама а или b око којих се могу окретати три жице; једна 4 око а, две друге 5 

и 6 око тачке b. 

Графикон се састоји од: 
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1. Три кружна лука c d e, који имају као центре а (круг c) и b(кругови d и 

e), произвољне зраке (али толико велике колико је могуће) а сваки од 

њих је подељен у градацији по хиљадитом делу. 

2. Мрежа f је састављена од следећих кривуља: 

а) Сноп путање g пројектила који је испаљен из тачке b, конструисаних 

на постољима за гађање примењеног топа, узимајући правце bh као 

оса абциса правац bi као оса ордината, конструкција је урађена 

према жељеној скали: 

(на пример = ). 

Свака путања g носи као знак број m који означава хиљадити део 

који одговара сопственом углу поласка 

б) Систем линија k конструисан је на следећи начин: ово  означава 

приближан број секунди који се рачуна између најмањег и највећег 

интервала испаљивања који се може дати приликом аутоматског 

излетања пројектила. На једној произвољној путањи gm се може 

наћи сноп g тачака Pm , тако да ће пројектил, пратећи ту линију као 

путању, стићи за α секунди (та тачка ће се подједнако одредити 

након наредби на столу за гађње, у зависности од врсте топа који је 

употребљен). На исти начин ће се уочити на суседној путањи gm1
 

тачка Pm1,α да ће пројектил, следећи ту линију као путању, стићи за 

α секунди; потом уочиће се, на исти начин, тачке Pm2
 ,α, Pm3 ,α iтд. 

Крива линија k , прикључивши те тачке тачкама P ће постати једна 

крива линија чинећи део система линија k. Дајући α различите 

вредности у секундама и деловима секунде, узетих између најмање 

и највеће вредности која може бити употребљена (α= 2ʻʻ,0, α= 2ʻʻ,1, 

α= 2ʻʻ,2...) конструисаће се све линије из система k и на сваку од њих 

ће се уписати број α који јој одговара и обим у метрима који ће 

одговарати једном таквом α. Мрежа ƒ мора бити густа што је могуће 

више; да олакша читање, сноп g и систем k ће бити означени са две 

различите боје; изоставиће се делови који неће служити гађању.  

Овај уређај може бити употребљен као што следи: 
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Претпоставимо да, нека станица за гађање B, опремљена уређајем 

постављеним било где у тој станици, нађе се у телефонској вези са једном 

станицом на нишану A удаљеном од B  метара (ab је раздаљина у метрима 

између два центра a и b на плочици уређаја,  скала размере мреже ƒ). 

Претпоставимо да се са две станице нишани на авион истовремено уз помоћ круга 

за нишањење на компасу и у једном тренутку t у станици за нишањење: 

Тако: 

1. Посматрач држи жицу 4 у правцу азимута х авиона позваног са станице 

А у том тренурку азимут r је урачунат почев од фиксног правца AB 

уједињујући две станице (чинећи да жица пролази дељењем х круг с); 

2. Други посматрач пружа жицу 5 у правцу азимута у авиона на којем 

се налази станица B урачунато почев од означеног правца AB (чинећи 

да жица пролази дељењем у круг d); 3. Трећи посматрач пружа жицу 6 

у позицију угла z авиона који има своју станицу за нишањење у том 

моменту (чинећи да жица пролази дељењем z круг е) (слика 2) 

Претпоставимо, најзад, да уз помоћ оловке или неке чиоде, тачка n 

укрштања жица 4 и 5, тако затегнутих да се може пренети дужина bn=by нa bh 

(окрећући сегмент bn жице 5 око b) и да се неком иглом обележава тачка d 

пресека p жице 6, која је затегнута на претходно описан начин, са десне стране 

хартије на квадратиће паралене са bi која пролази кроз тачку q. 

1. Дакле, сукцесивно низање тачака n1, n2, n3...(слика 3) на тај начин 

дефинисано, одговара различитим временима t1, t2 ,t3... у току кретања 

авиона, формира на плочици уређаја једну линију u идентичну 

хоризноталној пројекцији путање кретања авиона редукованој на скали 

; 

2.  Низ тачака N1,N2,N3... смештених у простору изнад плочице уређаја 

имају своје пројекције на плочицама тачке n1,n2,n3...а са вертикалне 

стране међусобно удаљене одговарајуће тачке p1,p2,p3...на правој bh, у 

простору се формира једна линија N такође геометријски слична путу 

авиона смањеног на скали ; 

3. Означавајући са s2 и s3  властите дужине два произвољна лука N1N2 и 

N2N3 кривуља N; сa µ производ интервала времена t2-t1 , означеног у 
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секундама и деловима секунде, у односу s2/s1 сa m3 и α3 , ознаке линије 

g и линије k које пролазе кроз тачку p3, авиону ће требати тачно µ 

секунди да пређе стварни пут чија је слика лук N2N3 кривуље N; 

испаљени пројектил са станице B дуж путање која пролази кроз реалну 

позицију авиона одговарајућег тачки N3 , чија је слика линија gm3 на 

плочици уређаја, употребиће тачно α3 секунди да пређе лук те путање 

чији лук bp3 линије gm3 је смањена слика. 

Следи: 

Ако се у станици за гађање B одређује линија за гађање на нагибу m3 и 

један азимут (у односу на оног који је одређен компасом) једнак оном са тачке n3 

(текст у кругу d од апарата); ако, штавише, одређује се подешавање испаљивања 

(догађај); такав да се прасак производи α3 секунде после гађања, ако се тачно гађа 

µ-α3 секунди после тренутка t2, пројектил ће сусрести авион за µ секунди након 

истог тренутка тог сусрета.  

Ове особине апарата дозвољавају да изврши различите начине пуцања на 

авионе следећи различите услове, који ће се наметнути приликом самог пуцања. 

Да се има једна идеја свих опција које сачињавају његову употребу, следећи 

начин гађања (као на пример) припремљено гађање.  

Претпостављајаћи кретање авиона хоризонтрално праволинијски и 

равномерно препоручује се гађање на тај начин да пројектил сретне авион, у 

будућој позицији коју ће он унапред да утврди гађајући истог момента кад се 

сретну. 

У жељеном тренутку t1, уочиће се на таблици тачка n1 (слика 3) која 

одговара том тренутку након жељеног броја T секунди (већег у односу на слободно 

време) означиће се на плочици друга тачка n2. Формираће се убрзо права n1n2 и на 

свом продужетку, преко n2 запазиће се тачка n3 таква да је n2n3=n2n1 (што се 

формира без утицаја станице за праћење); уочиће се тако, тачкa p3 ( на истој 

удаљености од праве bh као две тачке p1 и p2 пошто се авион наводно кретао 

хоризонтално). 

Пуцањ ће бити обављен на следећи начин: 

Ватреној линији даће се нагиб као што је на ознченој линије g која 

пролази кроз тачку p3 и један азимут подједнак оном који је означен у опису круга 
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d који одговара тачки q3 ; означиће се на отварачу подешавање такво да пројектил 

бљесне за α3 секунде након тренутка пуцања, α3 који је означен линијом k која 

пролази кроз тачку p3 и извућиће се за T до α3 секунде после тренутка t2. 

У случају да се тачка p3 буде нашла изван мреже ƒ или у случају да три 

тачке p1,p2,p3 буду одређене директним посматрањем, неће бити на једној истој 

линији паралелној прави bh нема потребе да се пуца; у првом случају авион се 

налази изван домета топа, а у другом случају сигурно је заменио правац или 

брзину у току својих припремних операција или се преместио пратећи 

хоризонтални правац. 

Примењујући правило на остале тачке n4,n5,n6... подједнако удаљене брзо 

одређене на претходној правој n1n2 продуженој (што не захтева више 

интервенцију са осматрачке станице) моћи ће се пратити авион у току свог 

кретања једним непрекидним рафалом из топа. 

Уређај дозвољава да се примене на један аналогни начин, и са истом 

лакоћом, други начини гађања на авионе, као на пример: 

1. Пуцањ припремљен на основу померања авиона на једној 

нехоризонталној линији или на луку хоризонталног круга (заокрет 

авиона). 

2. Пуцањ у једном тренутку успостављен унапред након оног који 

одговара последњој ухваћеној позицији. 

3. Пуцањ са пројектилом којем је унапред подешен и фиксиран отварач. 

4. Различити начини индиректног пуцња и тд. 

Заједничка правила за ове разнолике начине пуцања ће бити предмет 

једне практичне инструкције о упуству за употребу уређаја. 

Уређај се припрема подједнако добро на исти начин при одређивању 

елемената за гађање у случају акустичног нишањења и извршавања на пример 

посредством акустичних наочара са заштитом од сметњи модел n1 i n2 у 

аеронаутици, у случају када је авион невидљив. Разумљиво је да прецизност коју 

ће дати зависиће углавном од инструмента за одређивање циља. 

Најзад, у случају специјалних анти-ваздушних топова, било би могуће 

осигурати уз помоћ електричног командног уређаја на даљину: 
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1. Аутоматско премештање три казаљке које ће се заменити са три жице 4, 

5, 6 уређаја у сагласности са правцем нишањења на стражарском месту и 

пуцање, тако да ће се аутоматски имати, и у сваком тренутку у току 

премештања авиона неопходни поатци за одређивање елемента за 

пуцање на начин претходно објашњен. 

2. Стављање у аутоматски погон делова смањило би време одређивања 

циља и убрзаће гађање. 

У случају где све три жице 4, 5, 6 би биле замењене једном казаљком,тако 

да тачка n, пре него што буде доведена у позицију q казаљком 5, биће обележена 

оловком на овој. 

У неком другом начину деловања уређаја, графикон ће бити подељен на 

два дела пратећи линију bh; ова два дела ће се окретати око b, а тачка n ће бити 

одређена на основу укрштања жице 4 са ивицом bh дела bh и f графикона. У том 

случају, жица 5 ће бити изостављена. 

Чак уместо спровођења подела по зонама на графикону, за припајање 

паралела правим линијама bh и bi, моћи ће се, за исту намену, употребити 

покретни лењир, одговарајући или не, усмерен паралелно ка тим правама на 

одговарајући начин. 

То што претходи, предвиђено је за само једну осматрачку станицу А, 

неопходно је узети у обзир да индикације за одређивање позиције авиона у 

простору, морају бити истовремено или алтернативно одређене из више 

осматрачких станица. 

 

Резиме 

Поменути уређај, углавном може да се преноси и не захтева никакву 

специјалну оријентацију, да би брзо одредио и без прорачунавања, елемената који 

су потребни за гађање на авионе, помоћу топова било коих, он садржи график 

који ће одговарати оружју и употребљеном пројектилу, спојено са могућношћу да 

се унесу на график сукцесивне позиције неког авиона на основу угаоних 

координата постављених са две или више станица. 

Михаило Петровiћ  

посредник Ch. Baudat 
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495.040 
 

Република Француска 
 

Национална служба индустријске својине 
 

ПАТЕНТ 
 
V. Машине 

8. Различити мотори 

 

Мотор. 
Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 15.фебруара 1918. У 15h и 55min, у Паризу 

Издато 15.јуна 1919- Објављено 26. септембра 1919. Године 

 
[Патент на чије објављивање је било предвиђено да се примени члан 11 § 7 закона од 15.јула 1844. 

је модификован према закону од 7. априла 1902. године] 

 

Мотор који је предмет изучавања овог изума користи за своје 

кинематичко функционисање својства једног специјалног уређаја за 

трансформисање кретања, преносећи снагу мотора са једног или више клипова 

уобичајених за праволинијско наизменично кретање на погонско вратило 

усмерено у исто време у смеру осе клипа или клипова без посредства једној 

моторној осовини, паралелно усмереној ка оси тог клипа или клипова без 

посредства покретних полуга и ручица, под формом обртног момента мотора са 

краком постојане полуге, заустављајући силе попречне инерције у односу на осу 

клипа, и осигурава на тај начин попречну равнотежу мотора. Чак, употреба 

уређаја дозвољава да омогући осовини велику брзину ротације једном релативно 

спорим кретањем дуж путање клипа, што дозвољава да се користи покретна снага 

мотора са повећаним опсегом. Постављен изван цилиндра мотора, уређај је 

доступан и лак за праћење и за подмазивање; он најзад допушта мотору један 

цеваст облик слабих делова или пљоснат облик који често може бити употребљен.  

Овај уређај трансформације кретања, подједнако добро се адаптира на 

моторима на пару или на гас под притиском као и на моторима са експлозијом, 

обухватајући у начелу: 
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1. Једну шипку која представља два реда жљебова или, спиралних навоја 

супротно савијених. 

2. Један клизач или кутија са навртњем и са кључем са зубом, увијен око те 

шипке са урезаним навојима, која може да клизи на начин да један 

навртањ дуж жљебова или навоја, мора да преузме, као резултат тог 

клизања ротационо кретање у непромењеном облику какав год био 

смисао преноса који му је одређен. 

Цртеж овде припојен, шематски представља више облика примене уређаја 

за трансформацију кретања и један мотор базиран на следећим апликацијама 

поменутог механизма: 

Слике 1 и 2 су један пресек хоризонтални осни и једaн пресек попречни 

примарне форме уређаја. 

Слика 3 је један пресек хоризонтални друге форме тог уређаја 

Слика 4 показује један облик шипке са навојем и са својим навртњем. 

Слике 5, 6, и 7 су пресеци вертикални по дужини и попреко тако да 

пресек хоризонтални мотора прати изум. 

Слике 8, 9, и 10 представљају на исти начин једну варијанту тог мотора. 

У првом случају извршења (слика 1) шипка t је једна шипка цилиндрична 

нарезана са четвороструким спиралним жљебовима r1, r2, r3, r4, два по два 

паралелни имеђу себе, два пара имају исти корак, али у супротном смеру. 

Клизач е се састоји из једне кутије b која садржи две цеви или навртња d1 

и d2 стављени један наспрам другог и одвојени један од другог кугличним лежајем 

с. Сваки навртањ d1 и d2 представља два унутрашња спирална навоја (g1 за 

навртањ d1, и g2 за навртањ d2) намењене да клизе по жљебовима шипке t на којој 

је навучен клизач; један од два навоја g1 клизи по жљебу r1, а други по 

паралеланом жљебу r2.; један од два навоја g2 клизи по жљебу r3 и други по 

паралелном жљебу r4 . Облик и савијање четири одговарајућа навоја, одговарају 

према том услову оним жљебовима на које су они причвршћени да клизе. Корак 

жљебова је довољно продужен тако да премештање праволиниско навртања d1 и d2  

дуж шипке t сигурно и лако успоставља ротацију шипке око своје осе. Жљебови 

су издубљени једном бургијом која има профил вертикалног пресека навоја; оне 

су, углавном шире него дубље да би навоји могли имати довољну чврстину. 
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Сваки од ових навртања d1 и d2 носи зупчаник са косим зубима ƒ1 и ƒ2 на 

које делује један одговарајући кључ са зубом е1 или е2 постављени на клизач е, 

механизам за заустављање (е1 или е2) који му не дозвољава да се окреће око шипке 

t него само у једном одређеном смеру и непроменљивом s које је исти за оба 

навртња, или који допушта клизачу да се обрће у супротном смеру. Механизми за 

заустављање могу бити различити; слика 2. представља на пример, два зупчаника 

са косим зубима ƒ1 и ƒ2 стабилно фиксирани сваки на један од навртања d1 и d2; 

кључеви са зубом е1 и е2 (са подељеним окидачем помоћу којег се зауставља након 

унутрашње ротације у углу једног дела точка тако умањујући изгубљено време у 

жељеној мери) су фиксирани у конструкцији кутије b и производе једни 

заустављање ротације навртња d1 а други заустављање ротације навртња d2. 

Тако формиран систем има следећа својства на којима је заснована 

апликација на мотору следећи овај изум: 

1. Док се уписује у клизач е једно преносно кретање унапред дуж шипке t , 

без ротације, један од два навртња d1 и d2 укључени у кретање неће се 

окретати и произвешће, са попречном компонентом притиска да његова 

два навоја праве са унутрашње стране два жљеба по којима они клизе, 

ротационо кретање шипке t у тачно одређеном смеру s; други навртањ 

ће се окретати у смеру s , његова два навоја су укључена у том смеру са 

два друга жљеба у ротацију шипке t. Покрет преношења уназад клизача 

е производи исти ефекат на шипку t, улоге два навртња d1 и d2  су само 

обрнуте. То својство траје ма каква била позиција при којој преносно 

кретање навртања мења смер; 

2. Исто функционисање се догађа, кад клизач е постане непомичан, 

уписује се на шипки t кретање одласка и доласка, остављајући му 

потпуну слободу да се обрће око себе; 

3. У једном и у другом случају, клизач е оставља шипки t у сваком 

тренутку слободу да се слободно окреће у смеру s на било којој брзини v 

једнакој или већој у односу на брзину w која ће му бити приписана у том 

тренутку чак и под утицајем самог релативног кретања шипке t у односу 

на навртањ; када су две брзине v и w једнаке, и када међусобна убрзања 

не постоје или су једнака, навоји и бочне унутрашње стране жљеба не 
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врше никакво узајамно деловање; кад је брзина v већа у односу на 

брзину w, два навртња d1 и d2 се окрећу у смеру s, а њихови навоји 

будући да су укључени са жљебовима у ротацију шипке, а да ниједан 

навој неврши никакву покретну радњу на шипки. Следи: 

4 У једном и у другом случају 1 и 2 у сваком тренутку, или пак само један 

од два навртња d1 и d2 врши на шипки t покретни потисак, други 

навртањ будући да је укључен са шипком не врши за то време никакав 

покретни рад, или пак ниједан ни други навртањ не врше никакав 

покретни потисак, оба су укључена са шипком у њену ротацију. Трење 

произведено притиском навоја навртња који се креће на унутрашње 

стране жљебова будући да је пропорционално попречној компоненти 

потиска који врши покретни навој на ове унутрашње стане биће мало 

јаче, нарочито почев од момента када ротациона брзина буде престала 

да се повећава да би постала стална (на пример када је шипка t 

снабдевена једним замајним точком који се окреће у ваздуху или води, 

почев од тренутка када тај точак боде достигао своју нормалну брзину 

обртања). 

У неком другом начину примене уређаја за трансформацију кретања, 

осигуравајући овај поменути, све претходне особине (слика 3), два пара жљебова 

на шипки t ,који уместо да буду укрштени и издубљени на истом делу шипке, су 

издубљени на узастопним деловима те шипке. Клизач е заузима издужену форму 

неке цеви која затвара два навртаја d1 и d2, тако да су два механизма за 

заустављање е1 и е2  идентична претходном, повезују са овим навртњима на исти 

начин као и у претходном начину извршења. 

Жљебови на шипки t уместо да настану бушењем, могу настати увртањем 

једне призматичне шипке профила многоугаоног или звездастог, и тд. (слика 3). 

Половина шипке је увијена у једном смеру, а друга половина у супротном смеру, 

апсолутне величине увртања су једнаке за обе половине. Клизач е има облик једне 

цеви b на чим крајевима су постављена два навртња d1 и d2 чије унутрашње стране 

имају облик синхронизован са оним површинама бочним од обе половине шипке 

t; обе цеви имају механизам за заустављање као у претходном случају. 
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Уређај формиран на тај начин има иста кинематичка и динамичка 

својства као онај који је конструисан следећи први од описаних извођења. 

Мотор, следећи приказани проналазак користи уређај за трансформацију 

кретања, напред наведеног типа, у циљу да осигура квалитете претходно 

наведене. У том смислу, шипка t уређаја је причвршћена клином на погонско 

вратило паралелно цилиндру мотора у коме клип цилиндричног мотора стално 

мења смер под утицајем експанзивне снаге (клизач е биће укључен у кретање 

напрен-назад клипа) или, пак, шипка t клизи по погонском вратилу и на њему 

уписује своје ротационо кретање посредством призматичне главе или друге 

одговарајуће форме (клизач е биће тада непокретан фиксиран на склоп). У првом 

случају клипњача је директно или индиректно пвезана на клизач, спречавајући 

овај да се окреће, на пример да се њиме управља ручицом помоћу слуха, да клизи 

и тд., шипка t у овом случају нема никакво преносно кретање. У другом случају, 

клипњача је повезана са шипком t на којој она уписује своје кретање напред назад, 

клизач е биће непокретан. У једном и у другом случају, погонско вратило, 

покренуто шипком t, окреће се на кугличним лежајевима; како она има да 

подноси уздужна напрезања, супроставиће се свом уздужном померању, помоћу 

одбојних куглица. 

У прилогу кинематичких особина означених на уређају, постоји нека 

јединствана веза, између брзине u транслације клипа мотора и брзине v ротације 

погонског вратила која се састоји у следећем: брзина u, колика год била њена 

величина и смер, не може утицати на брзину v осим повећавајући је у истом смеру 

s и никад не смањујући је или мењајући њен смер. Постигнута брзина осовине 

неће, дакле, ни у једном тренутку бити смањена покретањем или заустављањем 

клипа; погонски точак, наставиће извесно време да се окреће стеченом брзином 

чак и кад се клип буде зауставио, све до момента када брзина буде поништена 

спољним отпорима и трењима супротним снази постигнуте инерције. Клип, дакле, 

игра улогу убризивача, али не игра ни у једном тренутку, осим када је непокретан, 

улогу успоривача или кочнице. 

Обртни моменат мотора, у чијој структури снага клипа је пренешена на 

осовину, са једним краком полуге строго сталне и у једном непромењеном смеру. 

Трења у самом навртњу, произилазе из покретног потиска клипа, који је пренет на 
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навој или на шипку t, постају слабија чим погонско вратило достигне своју 

уобичајену брзину. Биће, уосталом, могуће смањити их употребом уређаја за 

котрљање (куглице или ваљци) уметнутих између навоја вијка и навртња или 

остављајући целовите или део ових навоја било на вијку, било на навртњу. 

Различите споредне функције мотора (руковање, подмазивање, паљење 

мотора, или евентуална расхлађивања итд.) управљани су не преко погонског 

вратила, него директно преко клипњаче у њеном кретању напред-назад. То је због 

двоструког разлога који следи:  

1. Зато што су клип и осовина само у кинематичкој једностраној вези, не 

намећући ниједну другу фиксну релацију између путање клипа и броја 

обртаја осовине и одређујћи само минималан број обртаја за један такт 

клипа; 

2. У циљу боље предности за добро функционисање уређаја за 

трансформацију кретања и остајући при томе да снага која му је пренета 

је примењена само кад је корисна и прихваћена од самих трења 

неодвојива од властитих делова овог уређаја, тако да трења безначајна у 

кугличним лежајевима, на ослонце и унутрашње зидове, ова трења су 

потпуно независна од целокупног споредног функционисања мотора. 

Уређај се, на тај начин, налази ослобођен од сваког пасивног рада, који је 

настао од различитих споредних функција мотора и напориа које он преноси се 

смањују на најмању могућу меру. Као резултат је једно боље коришћење 

својстава уређаја, имајући у виду производњу корисног рада, и смањење хабања 

његових различитих делова у току функционисања. 

Руковање једног таквог мотора може бити осигурано појединим 

деловима, преко ротирајуће славине, преко затварача или вентила, као у 

уобичајеним моторима. Управљање уређајима за руковање покретањем клипа 

напред - назад може се такође реализовати на следеће различите познате начине: 

ексцентром, покретном полугом и ручицом, брегом, механизмом за искључивање, 

помоћу граничника хода, и тд. 

Понеки од тих споредних механизама не захтевају осовину и могу бити 

покренути директно уз помоћ клипњаче, као на пример, одређени механизми 
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руковани на искључивање ,са граничником хода, или на ротирајуће делове који 

осцилују. 

Други механизми руковања захтевају споредну осовину s (слика 9), као на 

пример, руковање ексцентром, покретном полугом и ручицом, брагом. Помоћна 

осовина ће дакле, бити покренута или уз помоћ једног помоћног система покретне 

полуге и ручице постављених директно на клипњачу, или пак са једним 

једноставним специјалним уређајем, који је чврст и мало гломазан састављен од 

једног вијка са издуженим навојем, на пример, једна шипка призматична уврнута t 

(слика 4), са једним навртњем е који клизи на том вијку; навртањ постављен на 

клипњачу уписиваће на шипки t једно наизменично ротационо кретање у сталној 

релацији са наизменичним праволинијским кретањем клипа. Споредна осовина, s 

на тај начин покренута управљаће истовремено руковањем, пумпе за воду, пумпе 

за уље, и ако постоји, магнетни упаљач. 

Осовина s преноси само рад који је утрошен за помоћне фuнкције мотора, 

димензије осовине и механизми који се ту повезују, могу бити осетно смањени и 

затим њени делови могу бити осетно лакши него у случају када они морају да 

преносе или подносе напоре који произилазе из рада мотора. 

Слике 5, 6, и 7 шематски представљају пример мотора на пару, или гас 

под притиском пратећи изум. У том примеру мотор обухвата два цилиндрична 

пара а1 и а2 са продуженим кретањем клипа, са дуплим ефектом. Алтернативно 

кретање обе клипњаче је директно пренето на једну попречну греду q. У средини 

те греде шипка t са урезаним навојима је повезана на начин да следи кретање 

напред-назад те греде са могућношћу да се окреће на кугличним лежајевима c1 

која служи као граничник за куглице. Шипка t пролази кроз клизач е постављен на 

један ослонац x. На крају ижљебљене шипке t се налази призматична глава y која 

води у једну шупљу осовину z; шипка t, посредством ове главе преноси на 

осовину своје непрестано ротационо кретање. Ова шупља осовина је са једне 

стране подржана са ослонцем клизача е, а са друге једним ослонцем а који је 

снабдевен наслоном за куглице. Део ове осовине је представљен на слици 6. 

Руковање је шематски приказано на слици 5 једним руковањем по 

деловима управљано помоћу граничника кретања. 
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Промена правца кретања не захтева никакву промену руковања, то се 

испуњава једноставно уз помоћ једног додатог клизача смештеног на шипки са 

навојима t, тај клизач биће идентичан ономе са ознаком е али смер ротаcије је 

супротан; промена правца кретања ће се извшити заустављајући кретање око своје 

осе осовине час једног, час другог од два клизача. 

Спајајући два или више цилиндара у пару на једној нарезаној шипци t 

заједнчкој, реализује се машина чија је врста овде изложена.  

Један такав мотор, помало гломазан, издужене форме, са великом 

амортизацијом, може да развије велику брзину ротације са релативно спорим 

кретањем клипа, који би посебно добро одговарао бродовима са елисом или 

онима са командом са динамо уређајем. 

Слике 8, 9, и 10 шематски представљају пример мотора на експлозију 

који функционише следећи циклус из два дела. 

Два пара а1 и а2  удвојених цилиндара су хоризонтално постављени; сваки 

пар је састављен од два цилиндра са једноставним дејством, једнаких и 

симетрично постављених. Сваки цилиндар је на дуплом унутрашњем отвору и 

функционише као пумпа у свом најширем делu g производећи сабијање 

претходно мешавине за сагоревање намењене следећем циклусу; сваки део пумпе 

снабдева супротни цилиндар мотора. Усисавање се врши преко аутоматског 

вентила u и посредством цевног наставка м који је повезан са карбуратором. 

Мешавина за сагоревање је потом потиснута кроз цеви малог пречника h1, h2, чији 

отвор о се отвара у жељеном моменту праволинијског кретања клипа, након што 

је вентил за проток к био подигнут једним подизачем под утицајем кретања брега 

причвршћеног на помоћну осовину осовине s вертикално постављену у односу на 

нарезану шипку t управљајући споредним функцијама мотора; (руковање, 

паљење, подмазивање). Осовина s служи само за помоћне функције и не учествује 

у раду мотора, може да има редуковане димензије, осетно мање у односу на оне 

на погонском вратилу.  

Кретање напред назад клипњаче је пренешено преко попречне греде q са 

једне стране на нарезану шипку t која је фиксирана на ту попречну греду са 

могућношћу да се окреће око себе, а са друге стране покретном полугом која 
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помоћу ручице n чини да се окrеће помоћна осовина s. Наравно покретне, полуга 

и ручица не учествују у раду мотора, оне могу имати умањене димензије. 

Нарезана шипка t клизи у шупљини р погонског вратила и преноси му 

своје ротационо кретање помоћу једне призматичне главе y или друге 

одговарајуће форме. Како клизач е, чији је попречни пресек шематски приказан на 

слици 10, може бити мали и лак, може се учинити покретним дуж шипке t, која је 

непокретна у правцу по дужини, окрећући се на кугличним лежајевима заједно са 

погонским вратилом. Тај начин концтрукције је простији, али захтева клизач е 

мале тежине. 

Расхлађивање може бити осигурано циркулацијом воде у кошуљици за 

воду која окружује цилиндре; паљење и подмазивање су осигурани помоћу 

уобочајених уређаја које покреће осовина s. 

Ручно покретање може бити спроведено помоћу ручице за старт, 

стављајући у погон осовину s или пак један уређај са посебним покретањем. 

Руковање такође, може бити одржано без вентила, уз помоћ познатих 

уређаја (цилиндрични омотач са наизменичним кретањем, разни делови или 

ротациони дискови, и тд.). 

Уосталом, мотор је подесан за апликације познатих уређаја да произведе 

комплетну елиминацију сагорелог гаса пре пријема гаса насталог довођењем 

погонског горива и да осигура најбоље паљење и најбољи термички учинак. 

Мора бити узето у обзир да представљени мотор може бити покренут са 

свим течностима под одговарајућим притиском и примити све апликације, час као 

фиксна машина, час као покретна машина. Форме извршења могу варирати 

замењујући улоге нарезане шипке и навртња са цилиндрима и клоповима, итд. И 

замењујући описане уређаје свим механичким еквивалентним уређајима. 

 

Резиме 

1. Претходни мотор је карактерисан употребом једног уређаја за 

трансформацију кретања обухватајући нарезану шипку на којој су два 

низа жљебова или спиралних навоја супротно савијених и један клизач 

који обухвата два навртња супротних корака и дотични механизам за 

заустављање, не дозвољавајући тим навртњима да се окрећу осим у 
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једном и истом смеру, кретање напред – назад у правој линији је 

утиснуто у шипку или на клизач на начин да течност под притиском 

реагује на један или више покретних клипова на једном или више 

цилиндара. 

2. Помоћне фuнкције мотора су такве да су руковање, подмазивање, 

циркулација средства за расхлађивање, паљење и тд. управљани 

директно са релативним кретањем клипа и цилиндра без посредства 

уређаја за трансформацију наведеног кретања. 

 Михаило Петровић 

посредник Е. Wаttiеr 
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ПРИЛОГ 9. 
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503.321 

 

Република Француска 

 

Национална служба индустријске својине 

 

ПАТЕНТ 

 

XI. Пушкарство и артиљерија. 

4. Различита оружје и опрема 

 

Уређај који обележава брзо кретање бомби, мина ваздшних и 

торпеда ваздушних лансираних са топова глатких цеви 

Господин Михаило Петровић са пребивалиштем у Србији 

 

Поднето 22.фебруара 1918. У 15h и 52min, у Паризу 

Издато 15.марта 1920 – Објављено 8.јуна 1920. 

 

[Патент на чије објављивање је било предвиђено да се примени члан 11 § 7 закона од 15.јула 1844. 

је модификован према закону од 7. априла 1902. године] 

 

Изум има за предмет уређај који служи да упише на рововским 

пројектилима (бомбе, ваздушне мине и торпеда ваздушна) лансираних из топа који 

није ижљебљен (старински топ гладак, топ, различити рововски топови, итд.) 

кретање ротационо брзо, као на топовима који су ижљебљени. Овај уређај тако 

допушта да се пошаљу пројектили из ровова на једну раздаљину, која очигледно 

превазилиази тај домет уз помоћ топова глатких цеви који су тренутно у употреби 

и често достижу линије другог реда непријатељских ровова. Овај изум представља 

још и предност да се директно постави, са додатком једног једноставног уређаја, на 

рововску артиљерију, која је већ у употреби и захтева само једну измену металне 
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шипке која је фиксирана на основу тела рововских пројектила који већ постоје 

изостављањем крилаца која су постала некорисна. 

Слика 1 представља осни пресек једног начина извођења предмета изума. 

Слика 2 показује три дела истог уређаја одвојених један од другог. 

Слика 3 је један осни пресек другог облика уређаја. 

Слика 4 представља одвојене саставне делове овог последњег уређаја. 

Принцип уређаја заснива са на томе да се користи да упише на лансирани 

пројектил брзо ротационо кретање. Уређај се састоји од једне нарезане шипке t са 

спиралним издуженим навојима, и једног навртња е постављеног на тој шипци t, 

попречни пресек ове је у свим случајевима много мањи него оне која је на 

пројектилу. Шипка t може бити фиксирана на тело пројектила, навртањ е је 

фиксиран на отвор за испаљивање, или обрнуто шипка t може бити фиксирана на 

топ, а навртањ на тело пројектила.  

Следећи први начин извршавања (слика 1), уређај се састоји из три 

одвојена дела: једног t фиксираног на тело пројектила и однет је са њим у току 

лансирања, неки други: d, е, f фиксирани једном за стално у унутрашњости отвора 

за испаљивање, и један трећи с слободан, који служи за посредовање између 

претходних. 

Први део се састоји из шипке са навојима t, добијене, на пример, увртањем 

једне призматичне шипке. Корак по спиралној површини је довољно издужен да би 

премештање шипке у фиксираном навртњу одредило сигурно и лако ротацију ове 

шипке око своје осе. Шипка је фиксирана стабилно на доњем делу проектила p и 

однета са њим у току лансирања. 

Фиксни део се састоји из једног диска d довољно чврстог, испупченог ка 

дну да би се прилагодио форми дна цеви топа; у центру диска је фиксирана цев ƒ 

вертикално у односу на диск. Пречник диска је врло мало мањи од калибра топа, 

тако да се може убацити у цев топа само притискајући га. Унутрашњи пречник 

цеви ƒ је једва нешто већи у односу на онај спољашњи пречник шипке t; на његовој 

горњој ивици је чврсто фиксиран навртањ е, чија је унутрашња површина тачно 

прилагођена спиралној страни шипке t. 

Средишњи део се састоји из једног цилиндра с од дрвета, спољашњи 

пречник је благо нижи у односу на калибар топа и представља централни 
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цилиндрични канал h пречника врло мало већег од спољашњег пречника цеви ƒ. 

Горња ивица канала је снабдевена једним металним прстеном (који није 

представљен) глатким и добро подмазаним пре испаљивања, на коме је управо 

постављен доњи део пројектила. 

Диск d је убачен у цев g топа, једном за стално, ударом дрвеног чекића уз 

помоћ дрвеног цилиндра сличног цилиндру c који се ставља на цев f који носи 

ударце. Једном тако стављен диск чиниће у будуће део са топом и може се 

извршити паљба; уводи се у топ пуњење барутом пропорционално раздаљини коју 

треба достићи; уводи се затим цилиндар с и уврће се око цеви f и уврће се све дотле 

док небуде стегнуто пуњење барута; најзад, цев топа биће вертикална или колико 

одговара нагнута уводи се шипка t пројектила и навртањ е остављајући је да клизи 

и да се окреће у том навртњу под утицајем властите тежине пројектила, све док се 

дно проектила не нађе на прстену цилиндра c. Нанишани се топ у жељеном правцу 

и пуца се. У тренутку када се опали, цилиндар c погуран напред помоћу 

произведеног гаса гура пројектил p; шипка t фиксирана за горе поменути цилиндар 

окреће се око своје осе и провлачи кроз непомични навртањ е и обелажава на 

пројектилу ротационо кретање, чија ће брзина зависити од снабдевања барутом и 

корака навоја шипке t. Цилиндар с, одмах након изласка из топа, није на на један 

начин задржан пројектилом, одвојиће се од горе поменутог захваљујући својој 

малој тежини и отпору који је у супротности са ваздухом и пашће испред топа, док 

ће пројектил, са шипком t, наставити свој пут окрећући се око своје осе. Пројектил 

се одржава на својој путањи као и постепено повећање домета је такође осигурано. 

Следећи други начин извођења (слика 2), који има посебну важност док је 

цев топа малог калибра, шипка t ће бити фиксирана на топу и навртањ е на телу 

пројектила. Уређај ће обухватати, на пример, два различита дела, један 

непроменљиво фиксиран у унутрашњости отвора за испаљивање, други фиксиран 

на тело пројектила и однет са њим кад је испаљен.  

Први део се састоји из једне металне чауре d1 спољашњег пречника који 

је веома мало мањи од калибра топа, тако да се може поставити у топ само 

притискајући је. Дно чауре је конвексно према доле да би се прилагодила облику 

дна цеви топап. У средини диска је фиксирана шипка t са навојима, на тај начин 

да не може да се окреће око своје осе све док сам диск не почне да се окреће. 
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Покретни део се састоји из једне металне цеви l са спољашњеим плитким 

жљебовима благо смањеним у односу на унутрашње плитке жљебове чауре d1 која 

може да се окреће у овој цеви без већег трења. Цев l има, у својој крајњој 

унутрашњости, навртањ е који јој одговара. Проширење на горњем делу s је 

левкасто и левак n је фиксиран на доњи део пројектила p. 

Да би се лансирао тај пројектил, уводи се у дно чауре d1 снабдевање 

барутом; затим се уводи цев l пројектила навијањем навртња e на шипку t и пушта 

да клизи и окреће се дуж те шипке под дејством тежине пројектила, све док не 

буде заустављена пуњењем. Нишани се топом у жељеном правцу и пуца. У 

моменту опаљивања цев l je погурана напред произведеним гасом уз помоћ 

навртња e, који клизи по шипци t и приморава је да се окреће око своје осе и да 

изађе из чауре d1 (која остаје у топу). Окретање је брзином ротације зависно од 

пуњења барутом и померања шипке. Једна извесна количина гаса може да продре 

у простор између шипке t и навртња e, али не може да изађе из цеви l пре него 

што се пројектил буде одвојио од шипка, и гурајући за то време пројектил напред, 

она се не губи.  

 

 

 

 

 

Штампарска грешка патента број 503.321 

Наслов изума је у процесу измене, треба заменити следеће ставке онима које су 

представљене у наслову: 

Уређај који обележава брзо ротационо кретање бомби, мина 

ваздшних и торпеда ваздушних лансираних са топова глатких 

цеви. 
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Чаура d1 (или пак диск d, слика 1.) мора бити довољно стегнута на 

унутрашњој страни цеви топа да укупна отпорност на њено ротационо кретање 

мора да буде много већа него отпотност која се супротставља ротацији цеви l или 

пројектила p. 

Може се једноставно изменити уређај који је описан без промене 

принципа да би се адаптирало лансирање чак и топовске гранате из глатких цеви 

топа. 

Први начин извршавања се овде може применити врло добро. 

Уређај је применљив посебно на ровоска пнеуматска оружја тренутно у 

употрби на фронту; осигураће прецизност и повећаће домет њиговог гађања. 

 

Резиме 

Представљени уређај је окарактерисан употребом једног вијка и једног 

навртња са издуженим навоима, где је један или други фиксиран на топ а други на 

пројектил, на тај начин да пројектил, приликом свог лансирања мора да успостави 

ротационо кретање премда је унутрашњост цеви топа глатка. 

Навртањ може бити постављен преко једне глатке цеви узајамно 

усаглашене се диском која се подешава притиском у дно топа. 

Потисак гаса на пројектил може бити изазван посредством једног 

цилиндра са рупом, који клизи око горе наведене глатке цеви и у унутрашњости 

топа глатке цеви. 

Навртањ, такође, може бити стављен уз помоћ једне глатке цеви узајамно 

усаглашене са пројектилом и клизи у једној глаткој чаури која се подешава тачно 

на цев топа и у чијем дну се налазу вијак. 

Михаило Петровић 

посредник Е. Wаttiеr 
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Биографија аутора 

Машински факултет је завршио је у Београду. Дипломирао на групи за 

аутоматско управљање. Тема, односно наслов његовог дипломског рада био је 

„Математички модел манипулатора ИЛРОТ 5С“. Манипулатор је био намењен 

наменској производњи. Сва његова унапређења, значила су повећање 

конкурентности наше војне производње на светском тржишту и понуду 

квалитетног производа значајних перформанси. Математички модел је 

представљао анализу конструкције манипулатора и његових задатака. На основу 

тога, предложена решења чинила су конструкцију лакшом и флексибилнијом.  

Положио је све предвиђене испите са одличним успехом и одбранио 

магисарску рад на Електротехничком факултету у Београду на смеру Управљање 

системима. Магистарски рад представља анализу и симулацију једног великог 

производног система. Производни погон био је намењен за дораду и производњу 

семенског материјала. Сам начин рада таквих постројења, представљао је велики 

проблем, због постојања потребе за великим бројем различитих технолошких 

операција, а свака поједина машина била је предвиђена за извршавање великог 

броја задатака. Сама та чињеница значила је потребу анализе сваког технолошког 

процеса и његову оптимизацију. Резултати рада представљали су допринос за 

унапређење посматране производње, а примењени су приликом производње 

семена у ПКБ корпорацији. Сва техничко – технолошка, решења била су усмерена 

ка рационалнијиј производњи и добијању квалитетног производа са што нижом 

ценом.  

Од 03.02.1986.до 15.11.1995.год., радио је у фабрици „Иво Лола Рибар“, 

„Лола фабрика алатних машина“ у групи за пројектовање специјалних машина на 

радном месту пројектанта. Радио је на пројектовању CNC машина и робота. 

Учествовао је у изради документације за производњу и употребу првих 

флексибилних постројења у земљи. Уједно, ова фабрика је представљала центар 

за обуку потребних кадрова и увођење нових производних технолошких решења у 

друге фабрике. Сама фабрика је имала значајне капацитете и била од интереса за 

целу државну привреду. Њени производи били су конкурентни на светском 

тржишту. Велики допринос томе, било је праћење светских токова у производњи 

ове врсте машина. Од 15.11.1995. до 15.10.2003.год, радио је у техничко 



пројектном бироу „ПКБ корпорације" на пословима праћења и развоја 

пољопривредних машина и опреме. Био је руководилац тима за квалитет, чији је 

задатак био увођење система квалитета и праћење машинских стандарда. Увид у 

квалитет, и његово праћења машинске опреме, значило је већу независност од 

увозне опреме. Све тенденције биле су усмерене ка прављењу захтева домаћим 

фабрикама, како би њихови производи задовољили светске стандарде. Праћење 

потреба савремених технолошких процеса, изискивало је и познавање поступака 

производње потребне опреме и њених могућности. Унапређење машинске опреме 

за корисника значило је ефикасније технолошке процесе, а за произвођача већу 

конкурентност на светском тржишту. Од 01.07.2002 год. радио је у Институту за 

нуклеарне науке ВИНЧА у лабораторији за електронику на пословима праћења и 

вођења прототипске производње. Атестирања електричних постројења и уређаја и 

провере њихове сигурности за произвођача ове опреме, значило је квалитетнији 

производ и сигурнији положај на тржињту. Рад Љубинка Јањушевића, 

представљао је упознавање са производима највећих светских произвођача 

оваквих уређаја и указивање на потребно прилагођавање домаће производње 

новим технолошким решењима. Од 01.11.2006. ради у Институту ГОША, у 

центру за основна и примењена истраживања. Рад института усмерен је ка 

упознавању расположиве опреме на тржишту и њених могућности. Реализација и 

примена нових идеја у пракси (индустрији), подразумева њихову детаљну анализу 

и упознавање са могућностима расположиве технолошке опреме, како би 

истраживања имала циљ и била усмерена ка потребама корисника. Кандидат је 

запослен на праћењу и примени аутоматизованих средстава производње и њихову 

имплементацију у производне погоне. 

Самостално или у сарадњи са другим ауторима објавио је 2 рада у 

међународним часописима, преко 30. на међународним скуповима, 3 у домаћим 

часописима и више на домаћим конференцијама и у зборницима радова. Његов 

рад био је концентрисан на упознавање са новим технолошким решењима, а 

затим, заједно са колегама, њихову примену и реализацију  

Учествовао је у изради 3 пројекта технолошког развоја, финансираних од 

стране Министарства науке и технолошког развоја. У оквиру једног од њих, 

заједно са сарадницима, учествовао је у стварању једног техничког решења. Циљ 



пројеката, био је, подстицање домаће производње и подизање њеног техничко – 

технолошког нивоа у оквирима светских токова. 

Био је учесник у раду већег броја семинара и стручних скупова, где је 

имао запажене радове из области моделирања машинских конструкција и 

аутоматизације производње.  
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