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Број: 2021-01-8/4
Датум: 1. 4. 2021.
На основу Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18 и 66/19),
Закона о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 6/2020), Закона о правној заштити индустријског
дизајна ("Службени гласник РС", бр. 104/09 45/15 и 44/2018-др. закон), Закона о ауторском и сродним
правима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС РС и 66/19), Закона о заштити
топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 66/19), Закона о
заштити пословне тајне ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011), Закона о иновационој делатности ("Сл. гласник
РС", бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013), Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2018. до
2022. године ("Сл. гласник РС", број 78/18), а у складу са међународним конвенцијама и споразумима
чија је потписница Република Србија, као и у складу са чланом 40. Статута Института БиоСенс истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, дана 1.4.2021. године,
директор проф. др Владимир Црнојевић доноси

Правилник о интелектуалној својини
I Уводне напомене
Члан 1
Институт БиоСенс - истраживачко-развојни Институт за информационе технологије биосистема (у
даљем тексту: Институт) је јавна установа основана од стране АП Војводине, чија је основна делатност
истраживање и развој у области примене информационих и сензорских технологија у пољопривреди,
екологији, заштити животне средине, биотехнологији, биомедицини, биоархеологији и другим
аспектима истраживања биосистема. Осим резултата основних истраживања, који су кроз
објављивање у научним и стручним часописима и презентацијама на научним и стручним скуповима
доступни јавности, рад у оквиру делатности Института може довести до настанка различитих облика
интелектуалне својине погодних за комерцијализацију, које треба заштитити на начин прописан
националним законима и међународним прописима.
Члан 2
Циљ овог Правилника је да установи процедуре и начине на које ће се штитити интелектуална својина
запослених и сарадника Института настала радом на Институту, а у вези са испуњавањем циљева

Института, као и циљева пројеката на којима је Институт носилац и/или реализатор. Такође, овај
Правилник ће дефинисати нова тела Института и њихове функције, начине поступања по питањима
дефинисања, комуникације, образлагања, процедуре признавања и заштите интелектуалне својине
настале радом на Институту.
С обзиром на то да је превасходна делатност Института научно-истраживачки рад, Институт препознаје
важност доношења Правилника којим ће се створити услови погодни за инвентивност, креативни рад
и успешни трансфер технологије из науке у привреду кроз примену резултата који произлазе из рада
Института, а уз уважавање академских слобода и слободе научног рада дефинисаних кодексима
Универзитета у Новом Саду.
Основни циљеви трансфера технологије из науке у привреду, дефинисаном у овом Правилнику су:
● Подстицање стварања иновација заснованим на истраживању
● Успостављање претпоставаки за успешно управљање интелектуалном својином Института
● Дисеминација технологије развијене на Институту за општи бољитак друштва и подстицање
одрживог регионалног развоја
● Подизање атрактивности Института
● Остваривање прихода од технолошких достигнућа.

II Опште одредбе
Члан 3
Одредбе овог Правилника су обавезујуће за све запослене Института, како за време трајања радног
односа, тако и две године након престанка радног односа.
Одредбе овог Правилника на исти начин обавезују и све остале особе ангажоване у раду Института,
чији је статус регулисан посебним уговорима (нпр. спољни сарадници, додипломски и постдипломски
студенти).
Члан 4
Овај Правилник односи се на интелектуална добра настала као резултат истраживања, научног,
стручног и сваког другог пројектног деловања на Институту, добра у чијем развоју се користе или су се
користила средства Института (опрема, људски потенцијал, услуге, новац, време и др.), укључујући
нарочито она интелектуална добра која су настала током рада на Институту или у вези са
остваривањем циљева Института и пројеката на којима је Институт носилац и/или реализатор.
Овим Правилником обухваћена су следећа интелектуална добра, дефинисана Законима и
међународним протоколима на којима је Република Србија потписник:
1) проналасци (инвенције) подобни за заштиту патентом или малим патентом;
2) знање и искуство који нису подобни за заштиту патентом, малим патентом или неким другим
обликом правне заштите са апсолутним дејством - који се може сматрати иновацијом, као и
они који су примењиви у привредној делатности и могу се сматрати „кnоw-hоw”-ом
(имплицитно знање);
3) дизајн који је подобан за заштиту правом на индустријски дизајн;

4) базе података које су подобне за заштиту сродним правом произвођача база података;
5) рачунарски програми обухваћени ауторским правом за комерцијалне апликације и рачунаром
омогућене инвенције;
6) биљне сорте подобне за заштиту правом биљних сорти;
7) ознаке које су подобне за заштиту жигом или правом на ознаку географског порекла;
8) топографије интегрисаних кола подобне за заштиту правом на топографију интегрисаних кола;
9) рачунарски код који може бити патентиран у неким регионима и
10) друга интелектуална својина дозвољена да се заштити законима Републике Србије.
Овим Правилником нису обухваћена ауторска дела и предмети сродних права који настају у оквиру
наставе или у вези са наставом, као и ауторска дела и предмети сродних права који настају у вези са
стручним или научним истраживањем, односно предавања, писане стручне, научне и друге радове,
осим ако је законом или уговором предвиђено другачије.
Члан 5
Институт има право на заштиту проналаска. Проналазач, има право да у том својству буде наведен у
пријави за заштиту интелектуалних добара наведених у члану 4 уколико је активно допринео
инвенцији у погледу првобитне идеје и њене разраде, концептуализације, методологије,
имплементације и прибављања финансија.
Власништво над интелектуалном својином која настаје као резултат научног истраживања које се
обавља у сарадњи са другим домаћим и/или иностраним научним институцијама или привредним
субјектима, расподељује се у складу са уделом одређеним уговором о сарадњи који склапају
институције реализатори пројекта. Уколико конкурсом, пројектом и интерним уговором између страна
на пројекту није другачије предвиђено, стране учесници у пројекту ће посебним Уговором дефинисати
заштиту и комерцијализацију интелектуалне својине.
Члан 6
Институт може комерцијализовати интелектуалну својину првенствено:
1.
2.
3.
4.

Путем услуга заснованих на интелектуалном власништву;
Путем продаје интелектуалне својине;
Продајом права коришћења интелектуалне својине путем лиценце трећим субјектима;
Оснивањем друштава (спиноф компанија) чија је примарна сврха комерцијализација
интелектуалне својине.

Интелектуална својина се може комерцијализовати и другим начинима које су у складу са законима
Рапублике Србије, овог Правилника, добре међународне праксе а по одлуци директора.
Члан 7
Помоћник директора за иновације и сарадњу са привредом ће, у сарадњи са Руководиоцем центра за
иновације и развој пословања (ЦИРП), Помоћником директора за људске ресурсе и Помоћником
директора за науку, руководити планирањем и спровођењем свих активности на Институту које за циљ

имају едукацију по питању интелектуалне својине и комерцијализације настале интелектуалне
својине.
Програм активности едукације припремају: Старији стручни сарадник у области заштите
интелектуалне својине у Центру за иновације и развој пословања (ЦИРП), Руководилац ЦИРП-а,
Помоћник директора за науку, Помоћник директора за опште послове, Помоћник директора за људске
ресурсе, Руководиоци истраживачких центара и други запослени на Институту или спољни сарадници
по позиву Помоћника директора за иновације и сарадњу са привредом и/или Директора.
Директор је дужан да редовно извести Управни одбор о развоју интелектуалне својине Института.

III Тела која се успостављају овим Правилником
Комисија за иновације
Члан 8
Комисију за иновације (у даљем тексту: ”Комисија”) чине стални чланови, који врше дате функције у
Институту или су именовани од стране Директора и повремени чланови који могу бити из реда
запослених у Институту, као и стручњаци и консултанти из специфичних области, на предлог чланова
комисије, а по одобрењу Директора и/или Помоћника директора за иновације и сарадњу са
привредом.
Комисију за иновације чини 7 чланова са правом гласа:
1. Директор Института
2. Помоћник директора за иновације и сарадњу са привредом
3. Стручни сарадник у области заштите интелектуалне својине у Центру за иновације и развој
пословања
4. Помоћник директора за науку
5. Руководилац центра у којем је иновација генерисана
6. Старији стручни сарадник у Центру за иновације и развој пословања
7. Старији сарадник у Центру за развој производа.
Директор председава седницом Комисије, а у његовој одсутности седницом Комисије председава
члан Комисије којег он овласти. За одржавање седнице је потребан кворум од 5 чланова. Комисија
доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Комисија за иновације има следећа овлашћења и задатке:
1. Доношење Мишљења о покретању заштите интелектуалне својине (”Мишљење Комисије”)
2. Именовање лиценцираног медијатора у случају потребе и друге активности током медијације.

IV Поступак заштите интелектуалне својине
Члан 9
Када запослени/ангажовани на Институту или пројекту на којем је Институт носилац и/или реализатор,
процене да резултати њиховог рада имају карактер проналаска имају обавезу да о томе, пре било које

врсте јавног публиковања, обавесте у писаној форми руководиоца истраживачке групе и/или
руководиоца научноистраживачког центра којем припадају, уколико нису чланови истраживачке групе
и/или координатора пројекта на којем је настаo предметни проналазак. Запослени/ангажовани који
обавештава о могућем проналаску је дужан да обавести и о екстерним сарадницима који су
учествовали у генерисању потенцијалног проналаска.
Подношењем Обрасца 1 - Предлога о заштити интелектуалне својине и савесној процени - (“Form 1
- IP Proposal and Due Diligence”), који чини Прилог овог Правилника, запослени/ангажовани и
координатор пројекта и/или руководилац истраживачке групе и/или истраживачког/развојног центра
достављају опис проналаска Помоћнику директора за иновације и сарадњу с привредом и Стручном
сараднику за ИС .
Координатор пројекта на којем је настао предметни проналазак има дискреционо право да у оквиру
Обрасца 1 - Предлога о заштити интелектуалне својине и савесној процени (“Form 1 - IP Proposal and
Due Diligence”) предложи проценат учешћа истраживача у ауторству инвенције. У посебним
случајевима, када је предметни проналазак настао ван рада на пројекту, руководилац истраживачке
групе и/или истраживачког/развојног центра има иста дискрециона права.
Уколико у датом тренутку инвенција не испуњава стандарде по питању квалитета пријаве, Стручни
сарадник у области заштите интелектуалне својине у Центру за иновације и развој пословања наставља
да ради са подносиоцима, око дефинисања инвенције на начин који задовољава услове неопходне за
отпочињање процеса заштите.
Стручни сарадник у области заштите интелектуалне својине у Центру за иновације и развој пословањау
сарадњи са Помоћником директора за иновације и сарадњу са привредом доставља свим поменутим
странама прелиминарно мишљење, у року од 15 дана од дана пријема Обрасца 1 - Предлога о заштити
интелектуалне својине и савесној процени (“Form 1 - IP Proposal and Due Diligence”), у писаној форми,
о томе да ли се предметна инвенција (проналазак) може заштитити, под којим условима и на који
начин.
Члан 10
Уколико Стручни сарадник у области заштите интелектуалне својине у Центру за иновације и развој
пословања и Помоћник директора за иновације и сарадњу са привредом дају прелиминарно
мишљење да се предметна инвенција може заштитити, Помоћник директора за иновације и сарадњу
са привредом сазива Комисију, у року од 30 дана од дана достављања позитивног мишљења Стручног
сарадника за ИС.
Уколико Стручни сарадник у области заштите интелектуалне својине у Центру за иновације и развој
пословања и Помоћник директора за иновације и сарадњу са привредом дају прелиминарно
мишљење да се предметна инвенција не може заштитити, пријава се одбацује. Подносиоци пријаве у
овом случају имају право жалбе у року од 7 дана од дана достављања прелиминарног мишљења, на
основу које Помоћник директора за иновације и сарадњу са привредом сазива Комисију на лични
захтев подносилаца пријаве, у року од 30 дана од дана приспећа жалбе.
У случају негативног прелиминарног мишљења Стручног сарадника за ИС и Помоћника директора за
иновације и сарадњу са привредом, подносиоци пријаве имају право да уваже коментаре, унапреде

пријаву и предају ажурирани Образац 1 - Предлог о заштити интелектуалне својине и савесној
процени (“Form 1 - IP Proposal and Due Diligence”) на разматрање, чиме се процедура заштите
интелектуалне својине започиње изнова.
Члан 11
Запослени/ангажовани и координатор пројекта и/или руководилац истраживачке групе и/или
истраживачког центра, достављају Комисији Образац 2 - Изјаву о иновативности (“Form 2 - Invention
Disclosure”), који чини Прилог овог Правилника.
Након одржане седнице, Комисија доноси Мишљење у року од 7 дана. Мишљење Комисије обухвата
процену трошкова у вези са заштитом интелектуалне својине и улази у Евиденцију описану у члану 30,
и доставља се Директору и ЦИРП-у.
Трошкове настале у вези са заштитом интелектуалне својине која је у власништву Института, сноси
Институт БиоСенс или се реализују на начин предвиђен пројектном сарадњом из које је предметна
интелектуална својина настала.
Директор у року од 10 дана од дана достављања Мишљења Комисије доноси Одлуку о покретању
заштите интелектуалне својине. Решење улази у Евиденцију описану у члану 30 и доставља се ЦИРПу који га доставља заинтересованим странама.
Патенти
Члан 12
ЦИРП спроводи процедуру заштите интелектуалне својине и именује стручне сараднике којима ће се
доделити задаци из области заштите интелектуалне својине.
За потребе подношења и праћења патентне пријаве, Институт може ангажовати патентног заступника,
наведеног у Регистру заступника који води Завод за интелектуалну својину, а ради спровођења
поступка патентне заштите у име и за рачун Института. Уговор о ангажовању патентног заступника ће
дефинисати тајност и поверљивост информација које ће се разменити у току процеса патентне пријаве,
као и начин заступања пред националним и међународним институцијама задуженим за вођење
поступка заштите интелектуалне својине. Патентни заступник може бити укључен у писање патентне
пријаве и припрему пратеће документације која се односи на правну заштиту иновације, у сарадњи са
стручним сарадницима ЦИРП-а.
Патентни заступник је дужан да брине о поштовању рокова и правовремено информише представника
Института о свим активностима предузетим у процесу патентирања и да на одговоран и
професионалан начин комуницира са стручним сарадницима ЦИРП-а.
Члан 13
Уколико Комисија за иновације одлучи да не постоји интерес Института за заштиту интелектуалне
својине, омогућиће се ауторима иновације да о свом трошку или трошку пројекта заштите своје
иновације. У том случају, Институт доноси Одлуку да се одриче права власништва интелектуалне
својине.

V Експлоатација и комерцијализација интелектуалне својине
Члан 14
Институт има право да прода или лиценцира интелектуалну својину другом привредном друштву. О
условима уговора преговара и одлучује Директор уз консултације са Помоћником директора за
иновације и сарадњу са привредом.
Члан 15
Након успешне комерцијализације интелектуалне својине, приход умањен за трошкове настале у
поступку заштите и комерцијализације дели се између аутора иновације и Института у сразмери 50:50,
на основу уговора између Института и аутора. Ако је у остваривању иновације учествовало више особа,
приход се међу њима дели у складу са процентним уделом ауторства у иновацији, дефинисаним кроз
Образац 2 Правилника о интелектуалној својини.
Члан 16
На основу Члана 6, иновација настала на Институту се може комерцијализовати и путем оснивања
“спиноф” компанија.
Предузеће се сматра спиноф компанијом Института уколико су један или више суоснивача запослени
на Институту било кроз уговор о раду или као спољни сарадници, а технологија на којој се заснива
пословање компаније проистекла је из рада суоснивача на Институту.
Члан 17
Запослени који жели да оснује спиноф компанију мора да поднесе Образац 3 - Предлог за оснивање
спиноф компаније у Прилогу овог Правилника (“Form 3 - Proposal for establishing a spin-off company”).
Предлог за оснивање спиноф компаније садржи основне техничке карактеристике решења и његову
илустрацију, пословни модел и кратак преглед тржишта.
У консултацији са Помоћником директора за иновације и сарадњу са привредом Директор одобрава
оснивање компаније.
Члан 18
Институт не учествује у административним трошковима оснивања спиноф компаније, нити на било
који начин утиче на њену организациону структуру, структуру сувласника, одабир партнерa, банку у
којој се отвара рачун, локацију седишта и друге аспекте делатности компаније и не може се сматати
одговорним за даље пословање спиноф компаније.
Члан 19
Права на коришћење технологије развијене на Институту могу се пренети на спиноф кроз Стандардни
модел. У ванредним случајевима је подносиоцу пријаве доступан и Специјални модел са посебним
условима донетим у складу са специфичношћу иновације и пословног модела.

Члан 20
Директор задржава право да, уколико процени да комерцијализација решења није у интересу
Института, одбије Предлог за оснивање спиноф компаније.
Члан 21
Стандардни модел
Овај модел комерцијализације подразумева оснивање спиноф компаније на основу технологије која
је развијена на Институту. Уколико даљи развој технологије у оквиру спинофа доведе до заштите
интелектуалне својине, Институт не полаже право на њено власништво.
Члан 22
У прве три године од оснивања је спиноф компанија формирана по Стандардном моделу ослобођена
плаћања накнаде Институту, како би сва своја средства усмерила у додатни развој иновације и
прилагођење пословном моделу. Након три године, спиноф компанија је обавезна да Институту плаћа
годишњу накнаду у износу од 2% прихода оствареног кроз продају производа/услуге заснованих на
датој технологији. Период плаћања годишње накнаде Институту износи пет година, а уплате се
извршавају једном годишње.
Члан 23
Институт може пренети власништво над патентом на спиноф и на тај начин поспешити атрактивност и
технолошки потенцијал компаније. Пренос власништва над патентом са Института на спиноф се
реализује преко Патентног додатка који се додаје на уобичајених 2% прихода који спиноф већ плаћа
Институту.
Патентни додатак садржи два дела: институтски део који је фиксан и износи 1% и други део који је
намењен ауторима патента.
Део патентног додатка који је намењен ауторима такође износи 1% и дели се у складу са процентом
учешћа у ауторству патента. Уколико аутори не учествују у власништву спинофа, њима се исплаћују
одговарајући чиниоци, док се аутори који учествују у власништву спинофа одричу својих чинилаца.
За сваки патент пренет са Института на спиноф се рачуна засебан Патентни додатак, а удели Института
се сабирају.
Члан 24
Специјални модел
У случајевима изузетне важности иновације за Институт, специфичних пословних модела,
специфичности технологије, лиценцирања технологије, преноса права на патент, коришћења
лабораторија и институтске опреме, као и у другим ванредним ситуацијама, подносилац пријаве може
формирати спиноф компанију по условима различитим од оних дефинисаних Стандардним моделима.

У том случају услове одобрава директор уз консултације са ауторима иновације, оснивачима спинофа
и помоћником директора за иновације и сарадњу са привредом.
Члан 25
Спиноф компанија Института може да истиче афилијацију са Институтом текстуалним путем, као и
графичким приказом, путем истицања логотипа Института.

VI Чување тајности
Члан 26
Институт и аутор/и иновације су у обавези да држе у тајности све податке везане за проналазак до
тренутка званичне заштите интелектуалне својине и/или званичног публиковања у виду научног рада,
монографије и сличног и/или у периоду дефинисаном Правилником о раду, Статутом и законима
Републике Србије, а не мањим од две године.
У случају патента, аутор има право да износи у јавности само податке који су поднети у патентној
пријави.
Податке о иновацији аутор не сме саопштити трећим лицима без одобрења Института, до подношења
патентне пријаве, односно до доношења одлуке Института да се одриче права власништва
интелектуалне својине.

VII Интелектуална својина настала ван рада на Институту
Члан 27
Интелектуална својина настала ван ангажовања у Институту БиоСенс је у целокупном власништву
запосленог и/или сарадника, уколико:
●
●
●
●

интелектуална својина није везана за делатност и мисију Института дефинисане Статутом,
не доводи аутора и Институт у сукоб интереса,
интелектуална својина није настала у оквиру просторија Института и
интелектуална својина не подразумева коришћење ресурса Института за своје спровођење
и/или функционисање.

VIII Сукоб интереса
Члан 28
Сукоб интереса, у смислу овог Правилника, представља сукоб интереса појединца и интереса
Института, ситуације у којима је запослени изабран да врши функцију на Институту којом себи може
добавити корист на штету интереса Института и/или других запослених на Институту.
У смислу овог Правилника, сваки запослени/ангажовани на Институту, о чијем праву интелектуалне
својине одлучује Комисија Института у којој и он узима учешће, има моралну обавезу да своју функцију

обавља савесно, професионално и критички, узимајући у обзир првенствено интерес Института, јавни
интерес, интерес развоја научне заједнице, интерес запослених на Институту, те и свој лични интерес.
Свако ометање рада органа који су предвиђени овим Правилником, сматраће се за кршење радних
норми и сносиће последице предвиђене Правилником о раду.
Сваки запослени који сматра да је оштећен приликом рада органа у којима учешће узимају други
запослени који се могу наћи у сукобу интереса, може се писаним путем обратити директно Директору
Института. Директор је у обавези да испита наводе из Пријаве и размотри активности неопходне за
мирно решавање спора.
Члан 29
У случају спора између аутора инвенције и/или иновације и Института БиоСенс, а у вези са
остваривањем права на заштиту интелектуалне својине, стране у спору ће покушати да спор реше
мирним путем.
Уколико у оквиру Института БиоСенс предметни спор не буде могао да се реши у року од 30 дана,
стране у спору ће се сагласити око ангажовања независног стручњака ради решавања спора.
Независни стручњак ће се бирати из реда лиценцираних медијатора, а трошкове његовог ангажовања
сноси страна која покреће спор.
Уколико стране у спору у року од 15 дана од дана покретања спора, не постигну договор о избору
независног стручњака, њега ће из реда лиценцираних медијатора именовати Комисија за иновације,
која за доношење ове одлуке има 10 дана.
Поступак медијације ће се сматрати успешним уколико се стране у спору усагласе око решења, које ће
у писаној форми, потписано од стране свих у спору, доставити Помоћнику директора за иновације и
сарадњу с привредом у року од 60 дана од дана ангажовања независног стручњака. У посебним
случајевима, овај рок може трајати и дуже, о чему је потребно обавестити Помоћника директора за
иновације и сарадњу с привредом.
Уколико се стране у спору не могу усагласити око прихватљивог решења ни после 3 месеца од
ангажовања независног стручњака, стране могу размотрити судско решавање спора, за које се упућују
стварно надлежном суду у Новом Саду.

VIII ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ
Члан 30
Центар за иновације и развој пословања води евиденцију о интелектуалној својини Института.
Евиденција садржи следеће:
1. Образац 1 - Предлог о заштити интелектуалне својине и савесној процени - “Form 1 - IP
Proposal and Due Diligence”;
2. Образац 2 - Изјава о иновативности - “Form 2 - Invention Disclosure”;

ПРИЛОГ
1. Образац 1 - Предлог о заштити интелектуалне својине и савесној процени - “Form 1 - IP
Proposal and Due Diligence”
2. Образац 2 - Изјава о иновативности - “Form 2 - Invention Disclosure”
3. Образац 3 - Предлог за оснивање спиноф компаније - “Form 3 - Proposal for establishing a spinoff company”
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Поверљиво
ПРЕДЛОГ О ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
И САВЕСНОЈ ПРОЦЕНИ

I АУТОРСТВО И ИСТОРИЈАТ ПРOНAЛAСКА
1. НAЗИВ ПРOНAЛAСКA

2. КРАТAК ОПИС ПРОНАЛАСКА

3. НАВЕДИТЕ ВАШЕ КОНТАКТ ПОДАТКЕ1
Имe и прeзимe:
JMБГ или број пасоша:
Кућнa aдрeсa:
Teлeфoн:
Ел. пoштa:
Фaкултeт/Институт/Оргaнизaциja:

Сви приватни подаци из овог обрасца ће бити третирани у складу са GDPR-ом и српским законима о
личној приватности и неће бити подељени са трећим лицима.
1
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4. НАВЕДИТЕ СВЕ ОСОБЕ ЗА КОЈЕ СМАТРАТЕ ДА СУ ДАЛЕ АКТИВАН ДОПРИНОС У СТВАРАЊУ
ПРОНАЛАСКА
Особе које су допринеле стварању проналаска и које испуне овај образац неће нужно бити
наведене као проналазачи на евентуалној пријави за патент. Нека особа може бити правно
дефинисана као проналазач само ако је дошла до идеје која чини позадину проналаска.
i.

Молимо Вас да наведете све спољне сараднике који су дали значајан допринос стварању
овог проналаска. Спољни сарадници не морају да попуњавају овај образац, али морају да
буду наведени.

Аутор 1 ( додати за сваког Аутора на проналаску)
Имe и прeзимe:
JMБГ или број пасоша:
Кућнa aдрeсa:
Teлeфoн:
Ел. пoштa:
Фaкултeт/Институт/Оргaнизaциja:
Уколико сте као сараднике навели лица на која се не примењује Правилник о
интелектуалној својини Института БиоСенс, молимо Вас назначите да ли постоји Уговор
о сарадњи.
Да

Не

Уколико је Ваш одговор потврдан, молимо Вас да доставите копије оваквих уговора
уколико их имате или детаље који ће помоћи Центру за иновације и развој пословања
да дође до копија ових уговора.

II ФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА
1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КОЈИ СУ БИЛИ ДИРЕКТНА ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊИМА КОЈА СУ
ДОВЕЛА ДО СТВАРАЊА ПРОНАЛАСКА У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ПИТАЊА 4:
i. Информације које наведете биће од помоћи при одређивању власништва над правима
интелектуалне својине.
ii. Наведите све изворе финансирања које се односе на стварање проналаска из овог
обрасца
iii. Уколико сте навели више извора финансирања молимо Вас да процените допринос свих
финансирања истраживању.
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Допринос финансирања
[%]

Извор финансирања (подаци о пројекту)

2. ДА ЛИ СУ У ТОКУ ОВОГ ИСТРАЖИВАЊА КОРИШЋЕНИ ОПРЕМА ИЛИ МАТЕРИЈАЛ ДРУГЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ?
Да

Не

Уколико је одговор потврдан, наведите назив институције и доставите копије уговора о коришћеној
опреми, уколико их имате или детаље који ће помоћи Центру за иновације и развој пословања да
дође до копија ових уговора.

_________________________________________________________________________
3. ДА ЛИ ПОСТОЈЕ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ПРАВНЕ ИЛИ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ПРОНАЛАЗАК, КАО ШТО СУ УГОВОРИ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ И УГОВОРИ О
АУТОРСКОМ ДЕЛУ, КОЈИ НИСУ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИ.
Да

Не

Уколико је одговор потврдан, молимо Вас да доставите копије оваквих уговора уколико их имате
или детаље који ће помоћи Центру за иновације и развој пословања да дође до копија ових
уговора.
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4. МОЛИМО ВАС ДА НАВЕДЕТЕ АКО ЈЕ НЕКИ ДЕО ПРОНАЛАСКА НАПРАВЉЕН УПОТРЕБОМ
ЉУДСКОГ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА И УКОЛИКО ЈЕ ОДГОВОР ПОТВРДАН МОЛИМО ВАС ДА
ДОСТАВИТЕ СВУ РЕЛЕВАНТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.
Да

Не

5. НАВЕСТИ УГОВОРНЕ ОДРЕДНИЦЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ КОЈЕ СУ
ДЕФИНИСАНЕ ПРОЈЕКТНИМ УГОВОРОМ

6. КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА КОЈИ ПРОНАЛАЗАК РЕШАВА (до 250 речи)

7. ПОТЕНЦИЈАЛНИ КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ (до 250 речи)
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8. КРАТАК ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОНАЛАСКА (<200 речи)

9. НАПРЕДАК У ОДНОСУ НА ТРЕНУТНО СТАЊЕ ТЕХНИКЕ (State of the Art)

10. СКИЦЕ, СКРИНШОТОВИ И ДРУГЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
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11. УКОЛИКО СТЕ АНГАЖОВАНИ ОД СТРАНЕ ДРУГЕ ИНСТИТУЦИЈЕ/КОМПАНИЈЕ ИЗ ИСТЕ
ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ КОЈЕ ПРОНАЛАЗАК ПОТИЧЕ, НАВЕСТИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ
КОНФЛИКТЕ СА ВЛАСНИШТВОМ НАД ПРОНАЛАСКОМ. УКОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО,
КОНСУЛТОВАТИ СЕ СА ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА
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III ИЗJAВA
Инфoрмaциje изнeсeнe у oвoм oбрaсцу, Институт БиоСенс кoристићe зa прoцeну
влaсништвa нaд прaвимa интeлeктуaлнe свojинe, мoгућих зaхтeвa трeћих лицa нaд тим
прaвимa и oбaвeзa прeмa спoљним финансијерима. Нeтaчни или нeпoтпуни пoдaци
мoгли би дoвeсти дo спoрa, смaњeњa или губиткa прихoдa oд кoмeрциjaлизaциje, или
дo прoглaшeњa приjaвe зa oдoбрaвaњe пaтeнтa нeвaжeћoм.
Изjaвљуjeм/о дa су инфoрмaциje кoje смо пoднeo/пoднeлa/поднели у oвoм oбрaсцу,
прeмa мoм/нашем нajбoљeм сaзнaњу и вeрoвaњу, тaчнe и пoтпунe.
Потпис аутора проналаска

Датум: __________________

Аутор 1: ___________________________________
Аутор 2: ___________________________________
Аутор 3: ___________________________________

12. КОМЕНТАРИ ПАТЕНТНОГ ИНЖЕЊЕРА И ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ИНОВАЦИЈЕ И
ПОСЛОВНИ РАЗВОЈ

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija

www.biosense.rs

Classified
IP Protection and Due Diligence

I Authorship and Invention Background

1. NAME OF THE INVENTION

2. SHORT DESCRIPTION OF THE INVENTION

3. CONTACT DETAILS1
Name and surname:
JMBG and passport number:
Home address:
Telephone number:
Email:
Faculty/Institute/Organisation:
4. NAME ALL PERSONS THAT YOU CONSIDER WERE ACTIVELY INVOLVED IN THE CREATION OF
THE INVENTION

1

All private data from this form will be treated according to GDPR and Serbian laws about privacy and will not
be shared with a third party

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija

www.biosense.rs
Persons who contributed to creation of the invention and fill in this form will not necessarily be listed
as the authors in the prospective patent application. A person can be defined as an author only if he/she
contributed to the idea behind the invention.
i.

Please state all external associates who contributed to creation of the invention. External
associates do not have to fill in this form but have to be listed.

Author 1 (add a box for every author)
Name and surname:
JMBG and passport number:
Home address:
Telephone number:
Email:
Faculty/Institute/Organisation:
If persons are listed for whom the Policy for Intellectual Property of BioSense Institute is not
applicable, please state if there is a Collaboration Contract.
Yes

No

If your answer is yes, please attach a copy of the Contract or provide details that could help
the Centre for Innovation and Business Development in acquiring them.

Institute for research and development of information technology in
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Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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II RESEARCH FUNDING
1. SOURCES OF FUNDING THAT DIRECTLY SUPPORTED THE RESEARCH THAT LED TO THE
INVENTION. LIST ALL SUCH SOURCES FROM THE PERIOD OF THE RESEARCH DEFINED IN
QUESTION 4.
i. The information provided here will help determine the ownership of the intellectual property
rights
ii. State all sources of funding that supported the creation of the invention
iii. If multiple sources are listed, please assess the relative contribution of each one.

Sources of funding (project details)

Contribution in funding [%]

2. WERE ANY EQUIPMENT OR CONSUMABLES OF OTHER INSTITUTIONS USED IN THE RESEARCH?
YES

NO

If the answer is yes, please list all institutions and provide copies of contracts about the used
equipment and consumables or provide details that could help the Centre for Innovation and Business
Development in acquiring them.

_________________________________________________________________________
3. ARE THERE ANY OTHER LEGAL OR CONTRACTED OBLIGATIONS THAT ARE OF IMPORTANCE FOR
THIS INVENTION, SUCH AS CONTRACTS ABOUT BUSINESS/TECHNICAL COLLABORATION OR
COPYRIGHT CONTRACTS, WHICH WERE NOT MENTIONED ABOVE
Yes

No

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija

www.biosense.rs
If the answer is yes, please provide copies of contracts about the used equipment and consumables or
provide details that could help the Centre for Innovation and Business Development in acquiring them.
4. PLEASE STATE IF A PART OF THE INVENTION RELIED ON HUMAN BIOLOGICAL MATERIAL AND IF
YES, PLEASE PROVIDE ALL THE RELEVANT DOCUMENTATION
Yes

No

5. LIST ALL OBLIGATIONS RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY DEFINED THROUGH THE PROJECT
CONTRACT

6. SHORT DESCRIPTION OF THE PROBLEM (<250 WORDS)

7. POTENTIAL END-USERS (<250 WORDS)

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija

www.biosense.rs

8. SHORT TECHNICAL DESCRIPTION OF THE INVENTION (<200 WORDS)

9. ADVANCES BEYOND STATE OF THE ART

10. SKETCHES, SCREENSHOTS AND OTHER ADDITIONAL

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija

www.biosense.rs

11. IF YOU ARE CONTRACTED BY ANY OTHER INSTITUTION IN THE FIELD THE INVENTION BELONGS
TO, LIST POTENTIAL CONFLICTS OF INTEREST OVER THE OWNERSHIP OF THE INVENTION. IF
NEEDED, CONSULT WITH ASSISTANT DIRECTOR FOR INNOVATION AND BUSINESS
DEVELOPMENT.

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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III ИЗJAВA
Information provided in this form will be used by BioSense Institute to determine the
ownership of the intellectual property, assess the claims of the third parties over the
ownership of the invention and assess the obligations towards external financial backers.
False or incomplete information can lead to dispute, decrease or loss of revenue from
commercialisation, or rejection of patent application.
I/we hereby declare that to the best of my/our knowledge, the information provided in this
form is correct and full.
Author signatures
Date: __________________

Author 1: ___________________________________
Author 2: ___________________________________
Author 3: ___________________________________

12. COMMENTS OF THE PATENT ENGINEER AND ASSISTANT DIRECTOR FOR INNOVATION AND
BUSINESS DEVELOPMENT

Истраживачко-развојни институт за информационе технологије
биосистема
Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, Србија
ПИБ 109015886 МБ 08953643 рачун трезора 840-883743-06; текући рачун 160-430148-23 Banca
Intesa, 330-15008719-71 Credit Agricole
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Поверљиво
ОБЈАВА ПРОНАЛАСКА
Овај образац служи ауторима проналаска и руководиоцу истраживачког центра или групе за
презентовање патентне идеје Комисији за иновације. Образац описује иновацију за интерне
потребе Института БиоСенс.
Сви подаци у овом документу су поверљиви.
Сва интелектуална својина описана у обрасцу је искључиво власништво Института БиоСенс.

1.

НАЗИВ ПРОНАЛАСКА

2.

ДАТУМ НАСТАНКА: (ДАН, МЕСЕЦ, ГОДИНА)_______________

3.

ПОДАЦИ О АУТОРИМА1

1.

Име и презиме аутора:________________________________

Држављанство: __________

ЈМБГ: ___________

Академска титула: __________

Факултет: __________

Имејл адреса: __________

Институт: __________

Пословни телефон: __________

Кућна адреса: ___________________________________
Кућни телефон: __________ Мобилни телефон: __________
Потпис: __________

Датум: __________

2. Име и презиме аутора:________________________________

Сви лични подаци из овог обрасца ће се третирати као поверљиви, у складу са GDPR-ом и српским
законима о приватности и заштити личних података и неће се делити са трећим лицима.

1

Истраживачко-развојни институт за информационе технологије
биосистема
Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, Србија
ПИБ 109015886 МБ 08953643 рачун трезора 840-883743-06; текући рачун 160-430148-23 Banca
Intesa, 330-15008719-71 Credit Agricole
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Држављанство: __________

ЈМБГ: ___________

Академска титула: __________
Имејл адреса: __________

Факултет: __________

Институт: __________

Пословни телефон: __________

Кућна адреса: ___________________________________
Кућни телефон: __________ Мобилни телефон: __________
Потпис: __________

Датум: __________

3. Име и презиме аутора:________________________________
Држављанство: __________

ЈМБГ: ___________

Академска титула: __________
Имејл адреса: __________

Факултет: __________

Институт: __________

Пословни телефон: __________

Кућна адреса: ___________________________________
Кућни телефон: __________ Мобилни телефон: __________
Потпис: __________
4.

Датум: __________

ОПИС ПРОНАЛАСКА 2

4a. Опис проблема који проналазак решава
<1000 речи

Прикачити објављен чланак или детаљан опис проналаска (укључујући цртеже и скице, позвати се на
елементе цртежа)
2

Истраживачко-развојни институт за информационе технологије
биосистема
Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, Србија
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__________________________________________________________________________________
________
4б. Технички опис (Ниво технолошке спремности, опис компонената, принципа и метода...)
<1000 речи
4в. Напредак у односу на тренутно стање технике
<1000 речи
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4г. Изабрати категорију проналаска:
☐ Нови процес

☐ Нова метода

☐ Нови композит (материјал) ☐ Нови уређај

☐ Нова примена постојећег производа ☐ Друго __________________
4д. Комерцијални потенцијал (крајњи корисници, тржиште, пословни модел)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

5a. Да ли је проналазак објављен у јавности или планирате да објавите проналазак, односно
идеје/резултате на којима се темељи? Означите прво објављивање:
☐ презентација,

☐ теза,

☐ публикација,

☐ онлајн интернет објава,

☐ постер,

☐ сажетак,

☐ друго ______________________

Истраживачко-развојни институт за информационе технологије
биосистема
Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, Србија
ПИБ 109015886 МБ 08953643 рачун трезора 840-883743-06; текући рачун 160-430148-23 Banca
Intesa, 330-15008719-71 Credit Agricole
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Навести тачан датум објаве ________________________

6. Финансирање
6a. Извор финансирања истраживања које је довело до проналаска
☐ привредни партнер, ☐ фондација,

☐ јавне или приватне организације,

☐ ЕУ

пројекти,
☐ Фонд за иновациону делатност Републике Србије, ☐ Фонд за науку Републике Србије, ☐
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ☐ Друго

__________________
Навести детаље:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7.

ПРАВО НА ВЛАСНИШТВО

7a. Током рада на овом проналаску, да ли сте Ви или неко од других аутора добијали плату или
били запослени у некој другој организацији осим Института БиоСенс?

☐ Да

☐ Не

У случају потврдног одговора, навести детаље (однос власништва Института БиоСенс и осталих
организација).
Институт БиоСенс ______%;
_____________ ______%;
_____________ ______%
8.

ПРЕТХОДНА ПРЕТРАГА ТЕХНИКЕ И ПАТЕНАТА

Истраживачко-развојни институт за информационе технологије
биосистема
Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, Србија
ПИБ 109015886 МБ 08953643 рачун трезора 840-883743-06; текући рачун 160-430148-23 Banca
Intesa, 330-15008719-71 Credit Agricole
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
9.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Неопозиво предајем ексклузивна права Институту БиоСенс да по свом нахођењу доноси
одлуке у вези са објављивањем проналаска.

Први (главни) аутор: ___________
Потпис: ___________, датум: _____________

У случају постојања више аутора, попунити део испод.

Потписани аутори се слажу да ће власничка права на патент бити дефинисана у складу
са процентима дефинисаним у наставку:
Аутор 1: ________________ Потпис:___________, датум: _____________
Аутор 2: ________________ Потпис:___________, датум: _____________
Аутор 3: ________________ Потпис:___________, датум: _____________
Аутор 4: ________________ Потпис:___________, датум: _____________

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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Confidential
INVENTION DISCLOSURE
This form is to be used by the authors of the invention and the Leader of the research group and/or
research center to present the patent idea to Innovation Committee. This form describes the
innovation for the internal purposes in BioSense Institute.
All the information in this document is confidential.
All the intellectual property described in this form is the sole property of the BioSense Institute

1.

TITLE OF THE INVENTION:

2.

CONCEPTION DATE: (Day/Month/Year)_______________

3.

INVENTOR DETAILS1

1.

Name of Inventor (Full Name):________________________________

Citizenship: __________

I.D. number (Serbian JMBG): ___________

Academic Title: __________

Faculty: __________

E-mail address: __________

Institute: __________

Business Telephone: __________

Home Address: ___________________________________
Home Telephone: __________ Cellular Phone: __________
Signature: __________

2.

Name of Inventor (Full Name):________________________________

Citizenship: __________

1

Date: __________

I.D. number (Serbian JMBG): ___________

All personal data from this form will be treated according to GDPR and the Serbian law concerning privacy and
protection of personal data and will not be shared with a third party

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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Academic Title: __________
E-mail address: __________

Faculty: __________

Institute: __________

Business Telephone: __________

Home Address: ___________________________________
Home Telephone: __________ Cellular Phone: __________
Signature: __________

3.

Date: __________

Name of Inventor (Full Name):________________________________

Citizenship: __________

I.D. number (Serbian JMBG): ___________

Academic Title: __________

Faculty: __________

E-mail address: __________

Institute: __________

Business Telephone: __________

Home Address: ___________________________________
Home Telephone: __________ Cellular Phone: __________
Signature: __________
4.

Date: __________

INVENTION DESCRIPTION 2

4a. Description of the problem that the invention solves
max. 1000 words

__________________________________________________________________________________
________

2

Kindly enclose an article or detailed description of your invention (supply drawings or sketches and refer the
description to elements of the drawings)

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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4b. Technical description (TRL, description of the components, principles, methods etc.)
max. 1000 words
4c. Progress beyond the state-of-the-art
max. 1000 words
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4d. Choose the category of the invention:
☐ New Process?

☐ New Method?

☐ New composition of matter ☐ New device?

☐ New use for an existing product? ☐ Other __________________

4e. Potential commercial use (end-users, target market, business model,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.

DISCLOSURE

5a. Has there been any public disclosure or do you intend to disclose your invention or of related
ideas or results in any of the following? Please indicate the first publication

☐ presentation,
☐ thesis,

☐ publication,

☐ on-line internet publication,

☐ poster,

☐ abstract,

☐ other ______________________

Please specify the exact date of the publication ________________________

Institute for research and development of information technology in
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6. FUNDING

6a. Source of funding for the research that led to the invention
☐ commercial entities, ☐ foundations,

☐ public or private organizations,

☐ EU projects,

☐ Innovation Fund of Republic of Serbia, ☐ Serbian Science Fund, ☐ Ministry of Education, Science

and Technological Development of the Republic of Serbia, ☐ Other __________________
Please provide details:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7.

OWNERSHIP RIGHTS

7a. During the course of your work on this invention, were you or any of the inventors salaried with or
employed by any organization other than BioSense Institute?

☐ YES

☐ NO

If yes, please provide details about the relative ownership (%) between BioSense Institute and other
organizations.
BioSense Institute ______%;
_____________ ______%;
_____________ ______%
8.

PRIOR ART & PATENT SEARCH

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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9.

DISCLAIMER

I hereby irrevocably grant the BioSense Institute the exclusive right to use its own discretion in all
matters relating to the invention disclosure.

First (main) inventor: ___________
Signature: ___________, date: _____________

If there is more than one inventor, please fill in below.

We the undersigned hereby agree that the inventors rights as set forth in the academic
regulations regarding patents shall be divided between us as follows:

Author 1: ________________ Signature:___________, date: _____________
Author 2: ________________ Signature:___________, date: _____________
Author 3: ________________ Signature:___________, date: _____________
Author 4: ________________ Signature:___________, date: _____________
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Поверљиво
ПРЕДЛОГ ЗА ОСНИВАЊЕ СПИНОФ КОМПАНИЈЕ
1. НAЗИВ ПРОНАЛАСКА НА КОМ СЕ СПИНОФ КОМПАНИЈА ТЕМЕЉИ

2. НАВЕДИТЕ ПОДАТКЕ ВАС И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ/ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА
ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ВЛАСНИШТВУ СПИНОФ КОМПАНИЈЕ1
Физичка лица
Имe и прeзимe:
JMБГ или број пасоша:
Кућнa aдрeсa:
Teлeфoн:
Ел. пoштa:
Фaкултeт/Институт/Оргaнизaциja:
Удео у власништву:
Правна лица
Пословно име:
Адрeсa:
Teлeфoн:
Ел. пoштa:
ПИБ:
Сви приватни подаци из овог обрасца ће бити третирани у складу са GDPR-ом и српским законима о
личној приватности и неће бити подељени са трећим лицима.
1

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Srbija
PIB 109015886 МB 08953643 račun trezora 840-883743-06; tekući račun 160-430148-23 Banka
Intesa
330-15008719-71 Credit Agricole

www.biosense.rs
Матични број:
Удео у власништву:

3. ОПИС ПРОБЛЕМА КОЈИ ПРОНАЛАЗАК РЕШАВА (до 250 речи)

4. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОНАЛАСКА (<250 речи)

5. НАПРЕДАК У ОДНОСУ НА ТРЕНУТНО СТАЊЕ ТЕХНИКЕ (<250 речи)
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6. УКОЛИКО СЕ ПРОНАЛАЗАК ТЕМЕЉИ НА ПАТЕНТУ НАВЕСТИ ДЕТАЉЕ
ПАТЕНТА (<250 речи)

7. СКИЦЕ, СКРИНШОТОВИ И ДРУГЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

8. ПОТЕНЦИЈАЛНИ КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ (до 250 речи)
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9. ПРЕГЛЕД КОНКУРЕНЦИЈЕ (до 250 речи)

10. ПОСЛОВНИ ПЛАН (<250 речи)

11. ИСТОРИЈАТ ПРОНАЛАСКА (до 250 речи). НАВЕСТИ КОРИШЋЕНУ ОПРЕМУ
И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У РАЗВОЈУ ПРОНАЛАСКА.
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ИЗJAВA
Инфoрмaциje изнeсeнe у oвoм oбрaсцу, Институт БиоСенс кoристићe зa прoцeну
комерцијалног потенцијала проналаска. Нeтaчни или нeпoтпуни пoдaци мoгли би
дoвeсти дo спoрa, смaњeњa или губиткa прихoдa oд кoмeрциjaлизaциje, или дo
одбијања предлога о оснивању спиноф компаније
Изjaвљуjeм/о дa су инфoрмaциje кoje смо пoднeo/пoднeлa/поднели у oвoм
oбрaсцу, прeмa мoм/нашем нajбoљeм сaзнaњу и вeрoвaњу, тaчнe и пoтпунe.

Потпис запослених Института БиоСенс који оснивају спиноф компанију.

Датум: __________________

Запослени 1: ___________________________
Запослени 2: ___________________________
Запослени 3: ___________________________
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Classified
PROPOSAL FOR ESTABLISHING A SPIN-OFF COMPANY
1. NAME OF THE INVENTION ON WHICH THE SPIN-OFF COMPANY IS BASED

2. PLEASE PROVIDE INFORMATION ABOUT YOU AND OTHER NATURAL/LEGAL
ENTITIES WHICH WILL PARTICIPATE IN THE FOUNDATION OF THE SPIN-OFF1
Natural entities
Name and surname:
JMBG or passport number:
Home address:
Telephone number:
Email:
Faculty/Institute/Organisation:
Company share:
Legal entities
Legal name:
Address:
Telephone number:
Email:
VAT number:
Registration number:

1

All data in this form will be treated in accordance with GDPR and Serbian laws about data protection and
privacy, and will not be shared with 3rd parties

Institute for research and development of information technology in
biosystems
Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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Company share:

3. DESCRIPTION OF THE PROBLEM SOLVED BY THE INVENTION (up to 250
words)

4. TECHNICAL DESCRIPTION OF THE INVENTION (<250 words)

5. PROGRESS IN RELATION TO THE CURRENT STATE OF THE ART (<250 words)

Institute for research and development of information technology in
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6. IF THE INVENTION IS BASED ON A PATENT, PROVIDE PATENT DETAILS (<250
words)

7. DRAWINGS, SCREENSHOTS AND OTHER ADDITIONAL INFORMATION

8. POTENTIAL END USERS (up to 250 words)

Institute for research and development of information technology in
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Dr Zorana Djindjica 1, 21000 Novi Sad, Srbija
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9. COMPETITION OVERVIEW (up to 250 words)

10. BUSINESS PLAN (<250 words)

11. HISTORY OF THE INVENTION (up to 250 words). LIST THE EQUIPMENT USED
AND all RESEARCHERS WHO PARTICIPATED IN THE DEVELOPMENT OF THE
INVENTION.
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DECLARATION
The information presented in this form will be used by the BioSens Institute to assess
the commercial potential of the invention. Inaccurate or incomplete data could lead to
a dispute, reduction or loss of commercialization revenue, or rejection of a proposal to
establish a spin-off company
We declare that the information we have submitted in this form is, to the best of our
knowledge and belief, accurate and complete.

Signature of the employees of the BioSens Institute who are founding a spin company.

Date: __________________

Employee 1: ___________________________
Employee 2: ___________________________
Employee 3: ___________________________

