Ovaj ugovor sklopljen je u_______dana_____godine
između _______ iz __________ (OIB: _____________________) (u daljnjem tekstu: davatelj) i
___ ________ iz _________ (OIB: _____________________) (u daljnjem tekstu: stjecatelj), kako
slijedi:
Članak 1.
Davatelj ustupa stjecatelju _________ (navesti predmet ugovora, primjerice, ustup znanja, iskustva,
tehnologije, uporabe izuma, žiga, modela i dr. pojedinačno ili u kombinaciji), radi proizvodnje i plasmana
na području___ , proizvoda koje će stjecatelj proizvoditi i plasirati temeljem ustupljenog prava.
Članak 2.
Davatelj se obvezuje stjecatelju isporučiti ______ (navesti vrste materijalnih i intelektualnih obveza
prema stjecatelju kao što su: oprema, sirovine, strojevi, montaža, instruktaža osoblja, proizvodnotehnološka dokumentacija, marketing, patenti, znakovi razlikovanja, tehničke informacije i dr.)
Članak 3.
Davatelj jamči stjecatelju da će se primjenom ustupljenog znanja i iskustva (patenta, tehnologije i dr.)
proizvesti roba izvorne kakvoće i ugleda zaštitnog žiga (ako se ustupa i žig).
Za vrijeme važenja ovog ugovora davatelj se obvezuje stjecatelju stavljati na raspolaganje sva
poboljšanja i inovacije u znanju i iskustvu, kao i sva poboljšanja na patentu te eventualne dopunske
patente.
Članak 4.
Davatelj jamči stjecatelju da korištenje i primjena u proizvodnji i prometu znanja i iskustva, postrojenja
i tehnologije i svih materijalnih elemenata koji su predmetom ovog ugovora ne utječu štetno na zdravlje
i život ljudi, na čovjekovu okolinu i na prirodne uvjete života.
Članak 5.
Davatelj jamči stjecatelju da na ustupljenom znanju i iskustvu, tehnologiji, patentima i drugim pravima
iz ovog ugovora (navesti ona prava koja su ustupljena) ne postoje nikakva prava trećih osoba i da se ne
povređuje prava trećih osoba.

Članak 6.
U slučaju povrede prava trećih osoba i štete koja bi iz toga proizašla za stjecatelja ili treću osobu, davatelj
se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu.
Članak 7.
Stjecatelj ne može bez suglasnosti davatelja ustupiti trećim osobama prava iz ovog ugovora, kao ni sam
ugovor.
Članak 8.
Stjecatelj se obvezuje od dana potpisa ovog ugovora (ili kojeg drugog termina prema sporazumu
stranaka) kao i za čitavo vrijeme njegova trajanja, plaćati davatelju naknadu za sva prava koja stječe
ovim ugovorom u iznosu od ___% dobiti u prodaji proizvoda (kvartalno-polugodišnje-godišnje)
obračunatih u kunama.
Članak 9.
Uz svaki dospjeli i isplaćeni obrok naknade prema ovom ugovoru stjecatelj prilaže pismenu izjavu koju
potpisuje odgovorna osoba stjecatelja, a koja sadrži točne podatke o neto prihodu od prodaje-prometa
proizvoda–usluga, koji su predmetom ovog ugovora.
Članak 10.
Davatelj ima pravo o svom trošku tražiti da kvalificirana osoba provede nadzor poslovnih knjiga
stjecatelja, kao i svu potrebnu dokumentaciju stjecatelja vezanu uz predmet ovog ugovora radi utvrđenja
i provjere točnosti ugovora.

Članak 11.
Davatelj ne može zabraniti ni ograničiti stjecatelju da primjenjuje, unapređuje, dopunjuje i dalje razvija
znanje i iskustvo, tehnologiju i patente (ovisno o tome što je ustupljeno), te da u svoje ime zaštićuje
inovacije do kojih je došao vlastitim istraživanjem.
Članak 12.

Davatelj ne može ograničiti ni uvjetovati znanja i iskustva prema ovom ugovoru tako da stjecatelju priječi
ili onemogućava da samostalno odlučuje o nabavi i korištenju sirovina, reprodukcijskog materijala,
dodatnih dijelova i opreme.
Članak 13.
Davatelj ne može ograničiti stjecatelja u namjeri da izvozi proizvode i usluge iz ovog ugovora u druge
zemlje, osim zemlje u kojima davatelj ima ili je dao isključivo pravo proizvodnje (primjerice znanja,
obavljanja usluga) na te proizvode (ili usluge i znanja).
Članak 14.
Stjecatelj je dužan u roku 30 dana od potpisivanja ovog ugovora prijaviti ugovor, kao i eventualne
njegove daljnje izmjene i dopune, Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo nadležnom za poslove
ekonomskih odnosa s inozemstvom, radi upisa u registar.
Ugovor se primjenjuje od dana upisa u odgovarajući registar.
Članak 15.
U slučaju eventualnog spora iz ovog ugovora koji se ne može riješiti sporazumom stranaka, stranke se
podvrgavaju nadležnosti arbitraže pri _________ u __________.
Članak 16.
Ovaj ugovor napisan je na ______ i ______ jeziku, u _________ primjerka, i to za svaku stranu __
primjerka.
Autentičnim se pri interpretaciji smatraju oba jezična teksta (stoga što je u praksi dolazilo do
terminoloških i interpretacijskih nesporazuma).
Članak 17.
Ovaj ugovor sklopljen je na ___ godine (ili primjerice, do isteka patenta) i prestaje istekom ugovornom
roka (odnosno istekom patenta), što stranke utvrđuju razmjenom notifikacijskih pisama (osim za istek
patenta).
Ako stranke ne razmijene notifikacijske pisma, a stjecatelj nastavi proizvodnju (primjenu znanja i
iskustva) prema ovom ugovoru, smatra se da je ugovor produžen na neodređenom vrijeme (osim za
prestanak patenta).
Članak 18.

Ako je ugovor produžen na neodređeno vrijeme u smislu st.2.čl.17., stranke ga ne mogu otkazati prije
isteka daljnjeg roka od 18 mjeseci (ili drugačija dispozicija), s otkaznim rokom od najmanje tri mjeseca.
Članak 19.
Eventualne izmjene i dopune ovog ugovora mogu se napraviti samo u pisanom obliku jer usmeni dogovor
nema nikakav pravni učinak.
Članak 20.
Stranke prihvaćaju sve međusobne dogovore iz ovog ugovora, što potvrđuju potpisom ovlaštenih osoba.
U _________, __________godine.
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