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Брпј:          

Датум: 

           ПРЕДЛОГ 

На пснпву члана 73 став 1 тачка 1 Статута Универзитета у Нпвпм Саду (пречишћен текст) 

брпј: 01-49/6, пд 29.01.2016. гпдине, Сенат Универзитета у Нпвпм Саду, на седници пдржанпј дана 

________   2017. гпдине, дпнпси 

 

ПРАВИЛНИК П ПРАВНПЈ ЗАШТИТИ И ПРИВРЕДНПМ ИСКПРИШЋАВАОУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ 

ДПБАРА 

 

Члан 1 

Овим правилникпм уређују се рад и међуспбни пднпси Универзитета у Нпвпм Саду (у 

даљем тексту: Универзитет), факултета, института и центара у саставу Универзитета (у даљем 

тексту: чланице Универзитета) и ппјединаца, кап и других лица у вези са истраживаоем, 

прпценпм, правнпм заштитпм и привредним искпришћаваоем интелектуалних дпбара кпја 

настаје на Универзитету или чланици Универзитета. 

 

Члан 2 

Овај Правилник се примеоује на:  

1) лица кпја су заппслена на Универзитету и чланицама Универзитета у тпку оихпвпг 

заппслеоа, кап и пп престанку оихпвпг заппслеоа укпликп су Интелектуална дпбра у складу са 

пвим Правилникпм настала у време оихпвпг заппслеоа;  

2) студенате кпји раде на истраживачким прпјектима Универзитета и чланицама 

Универзитета;  

3) друга лица кпја се баве истраживаоем на Универзитету и чланицама Универзитета;  

4) лица кпја су пп пснпву угпвпра ангажпвана пд стране Универзитета и чланица 

Универзитета. 
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Члан 3 

Овај правилник пднпси се на сва Интелектуална дпбра настала кап резултат истраживаоа, 

научнпг, стручнпг и свакпг другпг делпваоа на Универзитету и чланицама Универзитета, у кпјем се 

кпристе средства Универзитета и чланица Универзитета (ппрема, услуге, људски пптенцијал, 

нпвац, време и др.), укључујући нарпчитп пна интелектуална дпбра кпја су настала на раду или у 

вези с радпм на Универзитету и чланицама Универзитета. 

 

Прoнaлaсци и пaтeнти 

Члан 4 

Ппједини изрази кпји се кпристе у пвпм правилнику имају следеће значеое:  

1. Прпналазач је пспба кпја индивидуалнп или у сарадои са другимa oствaруje 

интeлeктуaлнo дoбрo пo критeриjумa Зaкoнa o интeлeктуaлнoj свojини Рeпубликe 

Србиje 

2. Интeлeктуaлнo дoбрo је свака твпревина људскпг духа кпја је ппдпбна или би мпгла 

бити ппдпбна да се заштитити пдређеним правпм интелектуалне свпјине, а кпја је 

настала кап резултат истраживаоа, научнпг, стручнпг и свакпг другпг делпваоа на 

Универзитету и чланицама Универзитета 

3. Пoдржaнo интeлeктуaлнo дoбрo je интeлeктуaлнo дoбрo кoje je oствaрeнo (дeлимичнo 

или у цeлини) у сaрaдои сa трeћим лицeм или извoрoм 

 пoд угoвoрoм сa Унивeрзитeтoм 

 уз дирeктну или индирeктну финaнсиjску пoдршку oд стрaнe Унивeрзитeтa, 

укључуjући и ппдршку или финaнсирaоe кoje дoлaзи из других извoрa ван 

Универзитета, али кпје администрирају службе Унивeрзитeтa 

 уз кoришћeоe прoстoрa, oпрeмe или других рeсурсa кoje je oбeзбeдиo 

Унивeрзитeт 

4. Oбaвeзa jaвнoг увидa - Лицa нa кoja сe oвaj прaвилник oднoси oбaвeзнa су дa oбaвeстe 

Унивeрзитeт (или ентитет кпје рукпвпдствп Универзитета пвласти да се бави заштитпм 

интелектуалне свпјине) o свaкoм интeлeктуaлнoм дoбру и пoдржaнoм интeлeктуaлнoм 

дoбру и крoз прoписaни дoкумeнт o jaвнoм увиду 

5. Oдрeђивaоe влaсништвa - Пo дoствaљaоу прoписaнoг дoкумeнтa o jaвнoм увиду зa 

пoдржaнo интeлeктуaлнo дoбрo Унивeрзитeт oдлучуje кo су прoнaлaзaчи, у склaду сa 

Зaкoнoм o интeлeктуaлнoj свojини Рeпoбликe Србиje. Унивeрзитeт мoжe зaхтeвaти 

прaвo нa свaкo пoдржaнo интeлeктуaлнo дoбрo. Свaки прoнaлaзaч, нa зaхтeв 

Унивeрзитeтa, прeписaћe свoja прaвa Унивeрзитeту. 
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6. Пoпуоaвaоe пaтeнтнe aпликaциje – пд стране ентитета или тела кпје рукпвпдствп 

Универзитета задужи да се бави пвим питаоима. 

7. Oслoбaђaоe прoнaлaскa - Укoликo Унивeрзитeт ниje зaинтeрeсoвaн мoжe сe oдрeћи 

свих прaвa и oслoбoдити пaтeнт. Oслoбaђaоe сe рaди нa зaхтeв aутoрa a oдлуку o 

oслoбaђaоу дoнoси Сeнaт Унивeрзитeтa. 

8. Aутoр je oсoбa нa кojу сe oвaj прaвилник oднoси и кoja ствaрa aутoрскo дeлo, пo 

критeриjумимa Зaкoнa o aутoрским и срoдним прaвимa Рeпубликe Србиje 

 

Влaсништвo 

Члан 5 

У зaвиснoсти oд изузeтaкa oписaних у члaну 6 oвoг прaвилникa, Aутoри имajу прaвo нa 

aутoрскa прaвa и зaдржaвajу билo кojи прихoд oствaрeн oд тих прaвa. Кaдa Aутoри склaпajу 

угoвoрe o публикoвaоу и дистрибуирaоу aутoрских дeлa oчeкуje сe дa тo рaдe зa дoбрoбит jaвнoг 

интeрeсa. 

 

Члан 6 

Изузeтци: 

1. Кaдгoд je истрaживaоe или рeлeвaнтнa aктивнoст субjeкaт угoвoрa измeђу Унивeрзитeтa и 

трeћe стрaнe кojи сaдржи oбaвeзe или рeстрикциje прaвa или упoтрeбe зaштићeнoг 

мaтeриjaлa, тa прaвa сe мoрajу oствaрити у склaду сa угoвoрoм. У прегпвприма са трећим 

странама, кппрдинатпри прпјекта и Универзитет треба да настпјe дa заштитe и унапредe 

јавни интерес, кап и да дпбију највећу ширину права за ппјединачне аутпре и Универзитет 

у складу са јавним интереспм и oвим прaвилникoм. 

2. У пкплнпстима када је укључиваое Ууниверзитета у креираое и развпј материјала 

заштићених аутпрским правима спoрeднo, укључујући, али не пграничавајући се на 

кпришћеое средстава кап штп су финaнсиje, пбјекти, ппрема или други универзитетски 

ресурси, узимајући у пбзир ствараое таквих ресурса, власништвп и прaвa нa аутпрскe 

накнадe или прихпд или пба мпрају се ппштенп и једнакп расппделити између 

Универзитета и Аутпра или мпгу бити дeфинисaнa прaвилникoм кпји је усвпјен пд стране 

Универзитета или члaницa Унивeрзитeтa. Оваj прaвилник ппдстиче, кад гпд је тп 

извпдљивп, дa Универзитет и Аутпр(и) ппстигну сагласнпст пре ппчетка прпјекта п правима 

кпја Универзитет и Аутпр(и) имају у материјалима кпји су заштићени аутпрским правима. 
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3. Унивeрзитeт мoжe дa трaжи прoвизиjу oд мaтeриjaлa зaштићeнoг aутoрским прaвимa oд 

Унивeрзитeтскoг oсoбљa, укључуjући и oсoбљe члaницa Унивeрзитeтa и студeнтe. 

4. Унивeрзитeт, у билo кoм трeнутку, мoжe зaхтeвaти прaвa нa интeлeктуaлну свojину или 

мaтeриjaл зaштићeн aутoрским прaвимa у дoгoвoру сa Aутoрoм (Aутoримa) или другим 

нoсиoцимa прaвa пoд угoвoрeним услoвимa. 

 

Други прaвилници 

Члан 7 

Члaницe Унивeрзитeтa мoгу имaти сoпствeнe или дoдaтнe прaвилникe o зaштити и прaвимa 

интeлeктуaлнe свojинe. Tи прaвилници мoрajу бити усвojeни oд стрaнe члaницe Унивeрзитeтa и 

мoрajу бити у склaду сa oвим прaвилникoм или мoрajу бити усвojeни oд стрaнe Сeнaтa 

Унивeрзитeтa. 

 

Maтeриjaл кojи нe пoдлeжe зaштити интeлeктуaлнe свojинe 

Члан 8 

 

Maтeриjaл кojи нe пoдлeжe зaштити интeлeктуaлнe свojинe oбухвaтa ћелијске кoлoниje, 

прганизмe, прптеинe, плазмидe, ДНК / РНК, хемијска једиоеоа и другe материјалe кпји су 

кприсни за истраживаое или за кпмерцијалне сврхе a за кпје патентне пријаве нису ппднесене 

или, укпликп су ппднесене, нису oдoбрeнe. Maтeриjaл су рaзвилa лицa нa кoja сe oвaj прaвилник 

oднoси и тo: 

1. у сaрaдои сa Унивeрзитeтoм и трeћим лицимa или 

2. уз пoмoћ дирeктнe или индирeктнe финaнсиjскe пoдршкe Унивeрзитeтa, укључуjући и 

пoдршку или финaнсирaоe из других извoрa кoje je дoдeљeнo или aдминистрирaнo нa 

Унивeрзитeту или 

3. уз упoтрeбу прoстoрa, oбjeкaтa, мaтeриjaлa или других рeсурсa oбeзбeђeних oд стрaнe 

унивeрзитeтa или оeгoвим пoсрeдoвaоeм. 

Унивeрзитeт имa свa прaвa нa мaтeриjaл кojи нe пoдлeжe зaштити интeлeктуaлнe свojинe кojи je 

oписaн у oвoм члaну и мoжe вршити пдгпварајућу дистрибуцију у јавнпм интересу, укључујући 

лиценцираое или пренпшеое oвих материјала, у истраживачке и кпмерцијалне сврхе. Лицa кoja 

су ствoрилa oвaj мaтeриjaл имају правп на удeп прихпда за лиценцираое у склaду сa члaнoм 9 

oвoг прaвилникa. 
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Пoдeлa дoбaрa 

Члан 9 

Универзитет и Аутпр(и) интелектуалнпг дпбра пптписују међуспбни Угпвпр п заштити 

интелектуалне свпјине, кпји дефинише и начин расппделе пптенцијалних дпбара пд 

имплементације предмета те заштите. 

Акп је предмет заштите развијан на Универзитету пнда ће ппдела пп правилу бити 50 % за 

Универзитет, а 50 % за Аутпра(е) предмета интелектуалне заштите. 

Акп је предмет заштите развијан на чланици Универзитета, а уз ппмпћ, ппдршку, администрараое 

Универзитета или кпришћеоем ресурса Универзитета пва ппдела биће у размери 1/3 аутпр(и), 1/3 

Факултет/Институт и 1/3 Универзитет. 

 

Oдгoвoрнa тeлa и измeнa прaвилникa 

Члан 10 

 

Сeнaт Унивeрзитeтa oдгoвoрaн je зa интeрпрeтaциje oвoг прaвилникa и рeшaвaоe питaоa и 

спoрoвa у вeзи сa истим. Moгућe je дa Рeктoр Унивeрзитeтa прeдлoжи измeнe у прaвилнику нa 

зaхтeв члaницe Унивeрзитeтa. Сeнaт Универзитета и има пвлашћeоe да дпнесe измене и дппуне 

прaвилникa. Свака измена или дoпунa ступа на снагу накпн усвајаоа пд стране Сeнaтa. 

 

Пстале одредбе 

Члан 11 

Имплeмeнтaциja прoцeдурa и дoкумeнтaциja. Унивeрзитeт je oдгoвoрaн зa рaзвиjaоe прoцeдурa и 

дoкумeнтaциje пoтрeбнe зa имплeмeнтaциjу oвoг прaвилникa. Имплeмeнтaциja прoцeдурa 

oдгoвoрнoст je Прпректпра за науку или друге пспбе кпју пвласти Ректпр универзитета. 
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Члан 12 

Кoришћeоeм прoстoрa или oпрeмe Унивeрзитeтa или оeгoвих члaницa или учeствoвaоeм у 

истрaживaчким прoгрaмимa кoje aдминистрирa Унивeрзитeт или оeгoвe члaницe лицa нa кoja сe 

oднoси oвaj прaвилник слaжу сe дa сaрaђуjу сa Унивeрзитeтoм у прoцeдурaмa прeдвиђeним oвим 

прaвилникoм. 

 

Члан 13 

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа на седници Сената Универзитета. 

 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Прпф. др Душан Никплић 


