
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE 
I RAČUNARSTVA 
Unska 3, Zagreb 
 
U Zagrebu, ________ 2018. 
 
Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i članka 13. 
Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva na svojoj 
_______ sjednici dana ____________2018. godine donosi sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o uvjetima i visini naknade za prijenos tehnologije 

 
I.  Patent, tehnološko znanje i iskustvo, autorsko pravo na računalni program i svako drugo intelektualno 

vlasništvo nastalo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu: FER) 
koje je podobno za komercijalizaciju (u daljnjem tekstu: intelektualno vlasništvo) može se sporazumom o 
prijenosu tehnologije (u daljnjem tekstu: licencija) prenijeti na podizvođača davanjem neekskluzivnog i 
neprenosivog prava na podizvođenje radi stjecanja dobiti. Licencija se ugovara na razdoblje od deset 
godina od dana ugovaranja. 

 
II.  Za svaki samostalni računalni program razvijen na FER-u stopa naknade za prijenos iz točke I. ove 

odluke iznosi šest posto od prodajne cijene računalnog programa (postotak prihoda od prodaje) ili 
usluge koju podizvođač korištenjem računalnog programa i prenesene tehnologije naplaćuje, a licencija 
za sve ostalo intelektualno vlasništvo razvijeno na FER-u iznosi četiri posto od prodajne cijene 
proizvoda ili usluge koju podizvođač na temelju prenesene tehnologije naplaćuje. Nakon proteka roka 
iz točke I. ove odluke prestaje pravo FER-a na naplatu naknade za prijenos. 

 
III. Licencija se može ugovoriti i sa zaposlenikom FER-a koji je sudjelovao samostalno ili kao dio skupine u 

nastanku intelektualnog vlasništva koje se prenosi. Ako ugovaranje licencije za određeno intelektualno 
vlasništvo zatraži više zaposlenika FER-a koji su sudjelovali u njegovom nastanku, licencija se može 
ugovoriti sa svima skupno ili sa svakim pojedinačno. U slučaju ugovaranja licencije sa zaposlenicima 
FER-a koji su sudjelovali u nastanku intelektualnog vlasništva koje je predmet licencije, ne primjenjuju 
se odredbe stavka 2. članka 13. Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom. 

 
IV. Odluku o ugovaranju licencije iz točke I. ove odluke donosi dekan na prijedlog Odbora za istraživanje i 

inovacije (dalje u tekstu: Odbor). Ako se licencija ugovara s članom Uprave FER-a, odluku o 
ugovaranju licencije donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora. Ako se licencija ugovara s članom 
Odbora, taj član Odbora ne može sudjelovati u raspravi niti donošenju prijedloga za ugovaranje 
predmetne licencije. 

 
V. Ako je za optimalno iskorištavanje intelektualnog vlasništva bio potreban daljnji razvoj, izmjena ili kakva 

druga značajna promjena ili je bilo potrebno iskorištavanje nekih drugih intelektualnih tvorevina, 
podizvođač može obrazloženim zahtjevom zatražiti smanjenje naknade iz točke II. ove odluke. Odluku 
o smanjenju naknade na temelju obrazloženoga zahtjeva donosi dekan na prijedlog Odbora, osim u 
slučajevima u kojima se analogijom primjenjuju odredbe točke IV. ove odluke. 

 
VI.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
Dekan 

 
 
 

Prof. dr. sc. Mislav Grgić 
Dostaviti: 
 Odbor za istraživanje i inovacije 
 Predstojnici zavoda 
 Pismohrana 


