
ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ДОБРИМА ТЕХНОЛОШКО-
МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (трајно чува 

Администратор) 

Подаци о интелектуалном добру: 
(Назив интелектуалног добра и кратак опис) 

Подаци о праву којим је интелектуално добро заштићено: 
Право којим је интелектуално добро заштићено: (патент, мали патент,итд) 

Регистарски број признатог права и број пријаве права: 

Датум подношења пријаве права: 

Датум признања права: 

До ког датума право важи: 

У којим земљама је право све заштићено и до када: 

Подаци о носиоцу права: 
Власник: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

Проналазачи:... 

Подносилац пријаве интелектуалног добра факултету: 

Подаци о плаћању таксе за одржавање права: 
Износ таксе и година за одржавање права за коју је такса плаћена, или доказ да је 
носилац права ослобођен од плаћања таксе за одржавање права у Србији 

(ако је право заштићено и у иностранству уписати износ таксе и за коју годину је 
плаћена) 

Подаци о статусу права: 
Да ли је право важеће или не 

Датум када је право престало да важи и по ком основу 

Подаци о датим лиценцама за право: 
Навести сваког носиоца лиценце и врсту лиценце која је дата, као и број уговора о 
лиценци 

Подаци о споровима везаним за интелектуално добро: 
Навести сваки евентуални спор поводом интелектуалног добра, као и сваки поступак 
пред Заводом за интелектуалну својину везан за оспоравање интелектуалног добра, и 
исход тих поступака 

 
 
 



ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ О НАСТАЛОМ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ДОБРУ 
(Доставља се преко Администратора Декану ТМФ) 

Подаци о проналазачима и заједничком заступнику: 

1.......(.Име и презиме, адреса,)  

2....... 

3........ 

Заједнички заступник проналазача је:.......(Име и презиме, адреса) 

 

Назив и кратак опис интелектуалног добра: 

 

 

Назив пројекта у оквиру кога је настало интелектуално добро: 

..... 

Ко је финансирао пројекат: 

....... 

Где је настало интелектуално добро: 

 

Датум настанка интелектуалног добра: 

Тражени облик правне заштите за интелектуално добро: 

.......... (патент, жиг, индустријски дизајн, итд) 

 

Тражимо  заштиту интелектуалног добра преко: 

Факултета, или 

Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду (избрисати непотребно) 

Својим потписом подносилац пријаве гарантује да су сви подаци наведени у пријави, према 
његовом најбољем знању, тачни. 

 

                                                                .........................................................(потпис) 

Прилози достављени уз пријаву: 

1. Копија уговора пројекта у оквиру кога је интелектуално добро настало. 

2. Потписан споразум о уређеним међусобним односима проналазача. 

3. Попуњен образац за пријаву интелектуалног добра Заводу за интелектуалну својину. 

Попуњава администратор: 

 



 

Пријаву о насталом интелектуалном добру примио: 

Дана:......... 

Администратор:............................... 

 

Потпис:--------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПОРАЗУМ ПРОНАЛАЗАЧА О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА 
 

Име и презиме, ЈМБГ:.............................из ......................... (Место, улица и број) запослен на... 

(у даљем тексту : Проналазач 1) 

Име и презиме, ЈМБГ:.............................из ......................... (Место, улица и број) запослен на... 

(у даљем тексту : Проналазач 2) 

Име и презиме, ЈМБГ:.............................из ......................... (Место, улица и број) запослен на... 

(у даљем тексту : Проналазач 3) , (и даље, по потреби и броју проналазача); 

(у даљем тексту: Проналазачи), 

слободно и без мана воље закључују овај споразум како следи: 

 

Члан 1. 

Проналазачи констатују да су заједно радили на проналаску..........., из области........ (у даљем 
тексту: Проналазак), у оквиру пројекта............... финансираног од стране.......... 

Проналазачи изјављују и гарантују под пуном моралном и материјалном одговорношћу, 
укључујући и кривичну, да су лица која су потписала овај споразум једина лица која су 
учествовала у стварању проналаска и да нема других лица, осим њих, која би могла да се 
сматрају Проналазачима. 

Члан 2. 

Проналазачи сагласно изјављују да су упознати са Правилником о правној заштитити и 
привредном искоришћавању интелектуалних добара насталих на Технолошко-металуршком 
факултету  (у даљем тексту: ТМФ) као и законима и другим прописима који регулишу права 
интелектуалне својине и научно-истраживачку делатност. 

Проналазачи изјављују да је претходно сваки од њих са ТМФ-ом уредио сва права и обавезе 
који произилазе из проналаска, као и да се овим споразумом уређују само права и обавезе међу 
Проналазачима и да се ни на који начин не мењају прописи из става 1 овог члана. 

Члан 3 

Проналазачи сагласно изјављују да ће у свим стварима везаним за проналазак, где је потребно 
њихово учешће, иступати заједнички. 

Проналазачи су сагласни да нико од њих не може самостално закључивати правне послове или 
предузимати друге радње у вези са проналаском без претходне писане сагласности  осталих 
проналазача, и да ће се сваки правни посао или радња предузета без сагласности свих 
проналазача сматрати ништавим. 

Сматраће се да је писмена сагласност дата, ако у року од 60 дана од дана пријема обавештења о 
намераваном правном послу или радњи, Проналазач изричито писмено не изјави да није 
сагласан са намераваним правним послом или радњом. 

Ради лакше комуникације са другим лицима Проналазачи сагласно изјављују да ће 
Проналазач....... бити њихов заједнички представник  који је једини овлашћен да иступа у име и 
за рачун свих Проналазача. 

Заједнички представник је за свој рад одговоран осталим Проналазачима. 

 

Члан 4. 

Проналазачи сагласно изјављују да су у односу на проналазак њихови доприноси следећи: 



1. Проналазач 1 (Име и презиме) је ........ (навести конкретне послове које је обављао и 
конкретне доприносе проналаску које је остварио); 

2. Проналазач 2 (Име и презиме) је ........ (навести конкретне послове које је обављао и 
конкретне доприносе проналаску које је остварио); 

3. Проналазач 3 (Име и презиме) је ........ (навести конкретне послове које је обављао и 
конкретне доприносе проналаску које је остварио); 

4. ( и даље, по потреби). 

Члан 5. 

 

У складу са доприносима Проналазача из члана 4. овог споразума, Проналазачи сагласно 
изјављују и утврђују да ће сва потенцијална будућа добит од привредног искоришћавања 
проналаска, у делу који ће припасти Проналазачима, међу њима бити подељена на следећи 
начин: 

1. Проналазачу 1 (Име и презиме)  припашће .....% од укупног дела добити која припада 
Проналазачима;  

2. Проналазачу 2 (Име и презиме)  припашће .....% од укупног дела добити која припада 
Проналазачима;  

3. Проналазачу 3 (Име и презиме)  припашће .....% од укупног дела добити која припада 
Проналазачима;  

4. (и даље, по потреби) 

Члан 6. 

Проналазачи сагласно изјављују и утврђују да је овај споразум једини извор регулисања 
њихових међусобних односа у вези са проналаском и да даном потписивања овог споразума 
престају да важе сви евентуално међу њима  раније потписани споразуми којима је регулисан 
њихов однос везан за проналазак. 

Члан 7. 

Све евентуалне спорове који проистекну из овог споразма Проналазачи ће покушати да реше 
договором и мирним путем, а ако то не буде могуће уговорена је надлежност стварно 
надлежног суда у Београду. 

Члан 8. 

Све измене овог споразума могуће је извршити само у писаном облику. 

Овај споразум на снагу ступа даном потписивања од стране свих Проналазача и сачињен је на 
српском језику, ћириличним писмом, у ..... (словима) примерака, од којих сваком Проналазачу 
припадају по 2 (два) оригинална примерка. 

 

У Београду, дана..........године 

 

Проналазач 1 (Име и презиме) 

 

Проналазач 1 (Име и презиме) 

 

Проналазач 1 (Име и презиме), и даље по потреби 



 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАНКУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ДОБРА И ЗАХТЕВ ЗА 
САГЛАСНОСТ (подноси се руководиоцу пројекта) 
 

Назив пројекта: 

 

Руководилац пројекта: 

Датум када је обавештење примљено: 

Потпис руководиоца пројекта: 

Ко финансира пројекат: 

 

 

 

Главни проналазач или аутор (софтвер): 

Име и презиме: 

Факултет/институт/организација: 

Кућна адреса: 

Телефон: 

Електронска пошта: 

Датум настанка интелектуалног добра: 

Први забележени датум настанка интелектуалног добра: 

Датум када је започео радни однос са послодавцем: 

Да ли постоји ранија евиденција суштине интелектуалног добра која садржи опис 
интелектуалног добра и може бити независно поптврђена? 

Ако је одговор позитиван, укратко је опишите. 

 

Особе које су активно допринеле стварању интелектуалног добра: 

1. Име и презиме, адреса, телефон, ел.пошта 

2. Име и презиме, адреса, телефон, ел.пошта 

3. Име и презиме, адреса, телефон, ел.пошта 

4. Име и презиме, адреса, телефон, ел.пошта. итд. 

 

 

 



 

 

 

Детаљно опишите: 

1. Свако спољашње финансирање или опрему који су коришћени или су у вези са настанком 
интелектуалног добра. 

2. Све конкретне материјале или податке који су власништво тећег лица и који су коришћени, а 
без којих интелектуално добро не би било могуће 

Детаљно наведите појединости свих склопљених уговора о чувању пословне тајне или уговора 
о трансферу материјала, и приложите њихове копије ако су доступне. 

 

Назив и историјат развоја интелектуалног добра: 

1.(Назив дати на српском и енглеском језику) 

2.(Историјат интелектуалног добра представити у кратком прегледу развојних корака (када и 
где је започео развој, дали су рађени лабораторијски тестови и приказати резултате, ко је шта 
допринео развоју, итд) 

Апстракт интелектуалног добра: 

(У 150 речи изложити природу и суштину интелектуалног добра) 

Новост интелектуалног добра: 

(Посебно нагласити нова својства интелектуалног добра у односу на постојеће стање технике) 

Будући развој: 

(Навести будуће планове за развој интелектуалног добра и технологије, укључујући и 
планирана и прибављена средства за следећих 12 месеци) 

 

Планиране публикације и објављивање: 

(Навести све податке о публикацијама везаним за интелектуално добро, као и свим другим 
јавним или поверљивим објављивањима интелектуалног добра, писменим или усменим)  

 

 

Посебни подаци везани за софтвер: 

(Навести назив софтвер апликације и број верзије) 

Изворни код: 

1. Навести листу изворних фајлова: 

2.Навести коришћени програмски језик: 

3.Навести листу развојних алата коришћених за креирање или генерисање изворних фајлова: 



4. Навести које и чије ауторско право је  укључено у изворне фајлове: 

5. Који изворни фајлови су промењени, додани или уклоњени у односу на претходну верзију: 

6.Навести документацију или друге фајлове који су потребни да би неко други користио, 
развијао или одржавао софтвер: 

7. Ако су изворни фајлови дистрибуирани ван ТМФ-а навести у којој формии коме: 

8. Ако је могуће преузимање изворних фајлова навести линк и услове под којима је преузимање 
могуће: 

Екстерни софтвер: 

1. Навести листу свих екстерних софтвера (фајлова и библиотека) који омогућују функције за 
апликацију: 

2. Навести ко је власник софтвера: 

3.Навести како је софтвер добијен: 

4.Навести детаље о условима лиценце или име лиценце за „open source“ 

 

У складу са одредбама Правилника о правној заштити и привредном искоришћавању 
интелектуалних добара насталих на Технолошко-металуршком факултету, посебно чл. 5 
и 6. обавештавамо руководиоца пројекта да смо Декану Технолошко-металуршког 
факултета поднели пријаву о настанку интелектуалног добра, те овим обавештењем од 
руководиоца пројекта захтевамо сагласност са поднетом пријавом.  

 

 

 

У Београду, 

Датум........ 

                                                                                       

 

 

                                                                ...................................................................................... 

 

 

                                                                                   Потпис подносиоца обавештења 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 


