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Поверљиво 

ПРИЈАВА ПРОНАЛАСКА 

Датум пријаве (попуњава Служба за трансфер технологије):   

 

Број (попуњава Служба за трансфер технологије): 

 

Назив пројекта са кога проналазак долази (попуњава проналазач):  

 

Наредна поља везана за Проналазак, Проналазаче и Изјаву попуњава проналазач и на крају се 

потписују сви проналазачи. 

 

I Проналазак 

 

1. Назив проналаска 

 

   

 

2. Кратак опис проналаска 
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3. Навести основне новине проналаска 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Навести кратак опис проблема који се проналаском решава 

  

 

 

 

 

 

5.  Наведите начин на који се дошло до стварања проналаска (експерименти и сл.): 
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6. Навести примену и потенцијалне кориснике проналаска 

 

 

 

 

 

 

 

II Проналазачи 

 

 Подаци проналазача који подноси Пријаву 

Проналазач 1 

Имe и прeзимe:                           

JMБГ или број пасоша:   

Кућнa aдрeсa:                         

 

Teлeфoн:                                 

Ел. пoштa:                              

Навести број, врсту уговора и датум потписивања уговора о запослењу/ангажовању запосленог: 

 

 

 Навести податке свих проналазача из Института (ако их има још) 

 

Проналазач 2 ( поновити табелу за остале проналазаче) 

Имe и прeзимe:        

JMБГ или број пасоша:  

Кућнa aдрeсa:        

 

Teлeфoн:        

Ел. пoштa:       
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Навести број, врсту уговора и датум потписивања уговора о запослењу/ангажовању запосленог : 

 

 
Проналазач 3 

Имe и прeзимe:        

JMБГ или број пасоша:  

Кућнa aдрeсa:        

 

Teлeфoн:        

Ел. пoштa:        

Навести број, врсту уговора и датум потписивања уговора о запослењу/ангажовању запосленог: 

 

 

 

Проналазач 4 

Имe и прeзимe:        

 

JMБГ или број пасоша:  

Кућнa aдрeсa:        

 

Teлeфoн:        

Ел. пoштa:        

Навести број, врсту уговора и датум потписивања уговора о запослењу/ангажовању запосленог: 

 

 

 
 Навести предлог процента учешћа проналазача у приходима проналаска који им 

припадају у складу са Правилником.  

 

Р. бр. Име и презиме проналазача Учешће у стварању 

проналаска (%) 
1   
2   

3   

4   
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 Навести податке за спољне сараднике који су учествовали у стварању проналаска. 

Уколико сте као сараднике навели лица на која се не примењује Правилник о 
интелектуалној својини Института, молимо Вас назначите назив организације у којој је 

запослен и да ли постоји Уговор о сарадњи и евентуално нека информација како је 

регулисана интелектуална својина између сарадника и матичне институције у којој је 

запослен. 

 

Спољни сарадник-име 

презиме 
Институција у којој је 

запослен 
Навести  да ли постоји уговор о 

сарадњи између институција и уколико 

имате информацију како je регулисана 

интелектуална својина између спољњег 

сарадника и институције у којој је 

запослен 
    

 

 

III ИЗJAВA 

 

Под пуном кривичном и моралном одговорношћу, изјављујем да су информације из 

овог Обрасца тачне и потпуне према мом најбољем знању и веровању. Информације 

изнесене у овом обрасцу користиће Институт за процену власништва над правима 
интелектуалне својине, могућих захтева трећих лица над тим правима и обавеза према 

спољним финансијерима. 

 

Датум: __________________  

Проналазач 1: ___________________________________ 

Проналазач 2: ___________________________________ 

Проналазач 3: ___________________________________ 

Проналазач 4: ___________________________________ 

Додати поља за потпис проналазача уколико их има више. 

 

 


