
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 

ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Члан 1. 

У Закону о заштити топографија полупроводничких производа 
(„Службени гласник РС”, број 55/13) члан 3. мења се и гласи:  

„Члан 3. 

Предмет заштите у складу са овим законом може бити само топографија 
у обиму у коме је резултат интелектуалног напора ствараоца и у коме није 
општепозната у индустрији полупроводничких производа. 

Топографија која се састоји од комбинације елемената који су 
општепознати у индустрији полупроводничких производа може бити предмет 
заштите само у обиму у коме комбинација тих елемената посматрана у целини 
испуњава услове из става 1. овог члана.” 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи:  

„Члан 7. 

Ако право на заштиту не могу остварити лица из члана 5. ст. 1, 3. и 5. 
овог закона јер не испуњавају услове из члана 6. овог закона, онда право на 
заштиту имају лица која испуњавају услове из члана 6. став 2. овог закона, а 
која:  

1) су прва комерцијално употребила, на територији Републике Србије, 
односно на територији неке од држава чланица СТО, топографију која још увек 
није била комерцијално употребљена било где у свету; 

2) имају искључиво овлашћење да комерцијално употребљавају 
топографију на територији Републике Србије, односно на територији неке од 
држава чланица СТО, од носиоца права на тој топографији.  

Право на заштиту имају и правни следбеници лица из става 1. овог 
члана.” 

Члан 3. 

У члану 8. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„На Регистар заступника из става 1. овог члана сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређују патенти, које се односе на Регистар 
заступника.” 

Члан 4.  

Члан 9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 

Носилац права из признате топографије (у даљем тексту: носилац 
права) има искључиво право да забрани сваком трећем лицу да без његовог 
овлашћења: 



2 
 

1) умножава топографију у обиму у коме она ужива заштиту из члана 3. 
овог закона; 

2) комерцијално употребљава или увози топографију заштићену ради 
комерцијалне употребе или полупроводнички производ који садржи топографију 
заштићену ради комерцијалне употребе.” 

Члан 5. 

Члан 18. мења се и гласи:  

„Члан 18. 

Надлежни орган води Регистар топографија.  

Регистар топографија садржи: број и признати датум подношења пријаве 
за признање топографије; назив топографије; податке о подносиоцу пријаве, 
односно носиоцу права: лично име, адресу и држављанство, односно пословно 
име и седиште; податке о ствараоцу: лично име и адресу, односно податак о 
достављеној изјави ствараоца да не жели да подаци о њему буду објављени у 
службеном гласилу, односно наведени у Регистру топографија, као и у другим 
исправама прописаним законом; податке о заступнику: лично име и адресу, 
односно пословно име и седиште; датум настанка топографије, ако топографија 
није комерцијално употребљена, односно датум прве комерцијалне употребе и 
назив државе у којој је први пут комерцијално употребљена; регистарски број 
топографије; датум објаве података уписаних у Регистар топографија и број 
службеног гласила надлежног органа (у даљем тексту: службено гласило); 
промене (пренос права, лиценца, залога и др.); датум и основ престанка права 
и податке о току и начину окончања поступка по поднетој пријави.” 

Члан 6. 

Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 

Ради остваривања и важења искључивог права носиоца из члана 9. овог 
закона, пријава за признање топографије која садржи податке о подносиоцу 
пријаве и један од прилога којим се топографија идентификује мора се поднети 
надлежном органу у року од две године од датума прве комерцијалне употребе 
топографије било где у свету.  

Ако топографија није комерцијално употребљена нигде у свету, пријава 
из става 1. овог члана не може се надлежном органу поднети након протека 15 
година од дана њеног настанка.” 

Члан 7. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Пријава за признање топографије садржи: 

1) захтев за признање топографије; 

2) прилоге којима се топографија идентификује;  

3 примерак полупроводничког производа који садржи топографију, ако 
је полупроводнички производ комерцијално употребљен;  

4) изјаву где и када је топографија први пут комерцијално употребљена, 
ако је датум прве комерцијалне употребе ранији од датума подношења пријаве;  
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5) изјаву о правном основу стицања права на подношење пријаве, ако 
подносилац пријаве није стваралац топографије; 

6) изјаву о датуму настанка топографије ако топографија није 
комерцијално употребљена; 

7) податак о достављеној изјави ствараоца да не жели да подаци о 
њему буду објављени у службеном гласилу, односно наведени у Регистру 
топографија, као и у другим исправама прописаним законом; 

8) изјаву о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца 
пријаве или пуномоћје, ако се пријава подноси преко заступника; 

9) доказ о уплати прописане таксе за подношење захтева за упис. 

Захтев из става 1. тачка 1) овог члана садржи: изјаву подносиоца 
захтева да тражи признање топографије; податке о подносиоцу захтева; 
податке о ствараоцу, односно податак о достављеној изјави ствараоца да не 
жели да подаци о њему буду објављени у службеном гласилу, односно 
наведени у Регистру топографија, као и у другим исправама прописаним 
законом; податке о заступнику, ако се захтев подноси преко заступника; назив 
топографије; датум настанка топографије, ако топографија није комерцијално 
употребљена, односно датум и место прве комерцијалне употребе топографије 
било где у свету; потпис подносиоца захтева, односно заступника. 

Надлежни орган прописује садржину прилога којима се топографија 
идентификује.”  

Члан 8. 

Члан 25. мења се и гласи:  

„Члан 25. 

Признато право на топографију уписује се у Регистар топографија.  

По извршеном упису у Регистар топографија носиоцу права се издаје 
исправа о признатој топографији која садржи: регистарски број топографије; 
податке о носиоцу права; податке о ствараоцу; назив топографије; датум до ког 
важи топографија и датум издавања исправе. 

Опис и приказ топографије су саставни делови исправе из става 2. овог 
члана. 

Подаци о признатој топографији уписани у Регистар топографија 
објављују се у службеном гласилу.”  

Члан 9. 

У члану 26. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја 
садржаним у пријави за признање топографије остварује се у складу са законом 
којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.” 

Члан 10. 

У члану 27. став 3. брише се. 
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Члан 11.  

После члана 27. додају се назив изнад члана и члан 27а, који гласе: 

„Прикупљање, обрада и заштита података 

Члан 27a 

Надлежни орган приликом прикупљања и обраде података о личности 
поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.” 

Члан 12. 

У члану 28. став 1. тачка 4) запета и речи: „односно ако није имао 
заступника у смислу члана 8. овог закона” бришу се. 

Став 2. брише се.  

Члан 13. 

У члану 32. став 3. речи: „као и производа који садржи такав 
полупроводнички производ” бришу се. 

У ставу 6. после речи: „заштићене топографије”, запета и речи: „или 
полупроводничког производа који садржи заштићену топографију, или 
производа који у себи садржи такав полупроводнички производ” бришу се. 

Члан 14. 

Регистар пријава топографија и Регистар топографија, установљени 
Законом о заштити топографија полупроводничких производа („Службени 
гласник РСˮ, број 55/13), настављају да се воде као Регистар топографија, у 
складу са овим законом. 

Члан 15. 

Подзаконски пропис из члана 7. овог закона донеће се у року од четири 
месеца од дана ступања на снагу овог закона.  

До доношења подзаконског прописа из става 1. овог члана, примењују се 
одредбе подзаконског прописа донетог на основу члана 21. став 2. Закона о 
заштити топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, 
број 55/13), ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 16. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
6. став 1. Закона о заштити топографија полупроводничких производа 
(„Службени гласник РСˮ, број 55/13) примењиваће се на физичка лица која су 
држављани неке од држава чланица Европске уније или Европског економског 
простора, односно чланица СТО или која имају пребивалиште на територији 
неке од тих држава. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
6. став 2. Закона о заштити топографија полупроводничких производа 
(„Службени гласник РСˮ, број 55/13) примењиваће се на: 

1) физичка лица која су држављани неке од држава чланица Европске 
уније или Европског економског простора, односно чланица СТО или која имају 
пребивалиште на територији неке од тих држава; 

2) правна лица која имају седиште на територији неке од држава 
чланица Европске уније или Европског економског простора, односно чланица 
СТО.  
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Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредбе члана 
2. овог закона примењиваће се на лица из члана 6. став 2. Закона о заштити 
топографија полупроводничких производа („Службени гласник РСˮ, број 55/13), 
а која: 

1) су прва комерцијално употребила топографију на територији неке од 
држава чланица Европске уније или Европског економског простора, односно 
чланица СТО, која још увек није била комерцијално употребљена било где у 
свету;  

2) имају искључиво овлашћење да комерцијално употребљавају 
топографију на територији неке од држава чланица Европске уније или 
Европског економског простора, односно чланица СТО, од носиоца права на тој 
топографији. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 
11. Закона о заштити топографија полупроводничких производа („Службени 
гласник РСˮ, број 55/13), примењиваће се и на топографију, односно 
полупроводнички производ који у себи садржи заштићену топографију, 
стављену у промет на територији неке од држава чланица Европске уније или 
Европског економског простора, односно чланица СТО, од стране носиоца 
права или другог лица које он овласти.” 

Члан 17. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 
став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу којe Република Србија 
уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
својине. 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 
 Заштита топографија полупроводничких производа уређена је Законом о 
заштити топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, 
број 55/13 – у даљем тексту: Закон). 

Предложеним решењима за измене и допуне Закона, Република Србија 
своје законодавство усклађује са стандардима у овој области прописаним од 
стране Европске уније, законом којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја и законом којим се уређује заштита података 
о личности.  
 Обавезу заштите топографија полупроводничких производа искључивим 
правима прописала је Европска унија за своје чланице Директивом Савета од 
16. децембра 1986. о правној заштити топографија полупроводничких 
производа (87/54/ЕЕЗ) (даље: Директива 87/54 ЕЕЗ). 
        Нова решења у односу на Закон, између осталог, јесу: прописивање 
обима у коме топографија може бити предмет заштите, условљавање права на 
заштиту лица из члана 6. наведеног закона, прописивање у ком обиму носилац 
топографије има искључиво право да забрани трећим лицима да без његовог 
овлашћења умножавају топографију, затим, прописивање да надлежни орган 
води Регистар топографија уместо Регистра пријава топографија и Регистра 
топографија, прописивање садржине захтева за признање топографије, 
садржине исправе о признатој топографији, као и који се подаци објављују у 
службеном гласилу надлежног органа.  

Одбор за привреду и финансије је донео Закључак 05 Број: 011-
4233/2019 од 3. маја 2019. године, којим је прихватио предлог Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја да није потребно спроводити јавну 
расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити 
топографија полупроводничких производа. 

У току, као и након одржаних скрининга од стране Европске комисије, 
истакнуте су одређене примедбе које су узете у обзир приликом израде измена 
и допуна Закона. 

Након анализе Закона, констатовано је да проблеме у примени Закона 
и усклађивање са другим прописима  није могуће решити без доношења новог 
закона, односно измене и допуне Закона, као и да је то једини начин за 
решавање проблема. 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

   
Чланом 1. Предлога закона предложене су измене члана 3. Закона. 

Предложеним изменама прописује се изричито, за разлику од важеће одредбе 
члана 3. став 1. Закона, обим у коме топографија може бити предмет заштите. 
Тако, предмет заштите може бити само топографија у обиму у коме је резултат 
интелектуалног напора ствараоца и у коме није општепозната у индустрији 
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полупроводничких производа. Такође, за разлику од важеће одредбе која 
предвиђа да предмет заштите може бити топографија која није била 
општепозната у индустрији полупроводничких производа у време њеног 
настанка, предложеним изменама предвиђено је да предмет заштите може 
бити топографија у обиму у коме није општепозната у индустрији 
полупроводничких производа.  

Изменама става 2. истог члана предвиђа се да топографија која се 
састоји од комбинације елемената који су општепознати у индустрији 
полупроводничких производа може бити предмет заштите само у обиму у коме 
комбинација тих елемената, посматрана у целини, испуњава услове из става 1. 
истог члана. Наведеним изменама и допунама извршено је усклађивање са 
чланом 2.2. Директиве 87/54 ЕЕЗ. 

Чланом 2. Предлога закона мењају се и допуњују одредбе члана 7. 

Закона, у складу са чланом 3.4. Директиве 87/54 ЕЕЗ. Према важећим 
одредбама Закона, право на заштиту има лице које је прво комерцијално 
употребило топографију на територији Републике Србије, односно на 
територији неке од држава чланица СТО, која пре тога нигде у свету није била 
комерцијално употребљена, ако има искључиво овлашћење да комерцијално 
употребљава топографију на територији неке од наведених држава, од стране 
лица које има право да располаже том топографијом. Предложеним изменама и 
допунама наведено лице има право на заштиту под условом да је држављанин 
Републике Србије, односно неке од држава чланица СТО или да има 
пребивалиште на територији Републике Србије, односно на територији неке од 
држава чланица СТО, када је у питању физичко лице, односно да има седиште 
на територији Републике Србије, односно на територији неке од држава 
чланица СТО, када је у питању правно лице. Лице које испуњава напред 
наведене услове има право на заштиту ако се заштита не може остварити у 
складу са осталим одредбама важећег закона, односно одредбама чл. 5. и 6. 
које предвиђају лица која имају право на заштиту. Наиме, према важећем члану 
да би напред наведено лице имало право на заштиту не мора да испуњава 
услов у погледу држављанства или пребивалишта, када је у питању физичко 
лице, односно у погледу седишта, када је у питању правно лице.   

Предлаже се нови став 2. који предвиђа да право на заштиту имају и 
правни следбеници напред наведеног лица чиме је извршено усклађивање са 
чланом 3.5. Директиве 87/54 ЕЕЗ.  

Чланом 3. Предлога закона допуњује се члан 8. Закона новим ставом 2. 
којим се предвиђа да се на Регистар заступника сходно примењују одредбе 
закона којим се уређују патенти, које се односе на Регистар заступника (а које 
су усаглашене са законом којим се уређује заштита података о личности). Упис 
у Регистар заступника, као и подаци који се уписују регулисани су детаљно 
законом којим се уређују патенти.  

Чланом 4. Предлога закона мења се члан 9. Закона. Члан 9. Закона 

прописује садржину права. Носилац права из признате топографије има 
искључиво право да забрани сваком трећем лицу да без његовог овлашћења 
предузима прописане радње. Предложеним изменама и допунама у погледу 
радњи које носилац права из признате топографије има искључиво право да 
забрани трећим лицима, извршено је додатно усклађивање са чланом 5. 
Директиве 87/54 ЕЕЗ. Наиме, за разлику од важећег решења у тачки 1) 
предвиђено је у ком обиму носилац топографије има искључиво право да 
забрани трећим лицима да без његовог овлашћења умножавају топографију, 
док је из тачке 2) у складу са наведеним чланом директиве брисано да носилац 
права из признате топографије има искључиво право да забрани сваком трећем 
лицу да без његовог овлашћења комерцијално употребљава или увози за те 
сврхе производ који у себи садржи полупроводнички производ који садржи 
заштићену топографију.  
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Чланом  5. Предлога закона мења се члан 18. Закона. Предложеним 

изменама и допунама члана 18. Закона прописано је да надлежни орган води 
само Регистар топографија. Важећи Закон предвиђа вођење два регистра, и то 
Регистра пријава топографија и Регистра топографија. Предложено решење 
има за циљ да се јасно види у једном регистру целокупни поступак, те су ради 
прегледности података и јасноће предложене одговарајуће измене. Наведеним 
чланом детаљно је прописана садржина Регистра топографија, у складу са 
законом којим се уређује заштита података о личности. 

Чланом 6. Предлога закона мења се члан 20. Закона. Члан 20. Закона 

прописује рок за подношење пријаве за признање топографије. Комерцијална 
употреба топографије, пре него што је поднета пријава, не представља сметњу 
за признање топографије и њен упис у Регистар топографија, уколико од 
почетка комерцијалне употребе до подношења пријаве није протекло више од 
две године. Изменама и допунама важећег Закона је прецизирано да је ради 
остваривања и важења искључивог права носиоца из члана 9. Закона потребно 
да у року од две године од прве комерцијалне употребе топографије било где у 
свету буде поднета пријава која садржи податке о подносиоцу пријаве и један 
од прилога којима се топографија идентификује. Предложено решење је у 
складу са чланом 4.1. Директиве 87/54 ЕЕЗ. У ставу 2. истог члана, такође су 
предложене измене у складу са чланом 7.4. наведене директиве, као и у складу 
са изменама у предложеном ставу 1. истог члана. 

Чланом 7. Предлога закона мења се члан 21. Закона. У ставу 1. 

прецизирана је садржина пријаве за признавање топографије. У ставу 2. 
важећег Закона било је прописано да надлежни орган ближе прописује 
садржину захтева за признање топографије, одређује прилоге који се подносе 
уз тај захтев и прописује њихову садржину, а према предложеним решењима у 
новом ставу 2. прецизирана је  садржина захтева за признавање топографије, у 
складу са законом којим се уређује заштита података о личности и додат је став 
3. којим се даје овлашћење надлежном органу да пропише садржину прилога 
којима се топографија идентификује. 

Чланом 8. Предлога закона мења се члан 25. Закона. Предложеним 
изменама, између осталог, прописана је садржина исправе о признатој 
топографији, у складу са законом којим се уређује заштита података о 
личности. Такође, прецизирано је и који се подаци објављују у службеном 
гласилу надлежног органа.  

Чланом 9. Предлога закона врше се допуне члана 26. Закона. 

Предложен је нови став 4. којим се прописује да се право на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја садржаним у пријави за признање 
топографије остварује у складу са законом којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Чланом 10. Предлога закона врше се измене члана 27. Закона, тако 
што се брише став 3. који се односио на овлашћење надлежног органа да 
ближе прописује садржину захтева за упис промене података у одговарајући 
регистар, одређује прилоге који се подносе уз наведени захтев, прописује 
њихову садржину, као и врсту података који се објављују у службеном гласилу, 
чиме се врши усклађивање са законом којим се уређује заштита података о 
личности. Такође, на наведени захтев примењују се одредбе закона којима се 
уређује општи управни поступак те је у конкретном случају исувишно 
прописивати његову садржину и прилоге. 

Чланом 11. Предлога закона додаје се нови члан 27а који прописује да 

надлежни орган приликом прикупљања и обраде података о личности поступа у 
складу са законом којим се уређује заштиту података о личности (имајући у 
виду чињеницу да подносиоци пријаве за признање топографије достављају 
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своје личне податке и податке о ствараоцу топографије ако подносилац пријаве 
није и стваралац топографије). 

Чланом 12. Предлога закона врше се измене члана 28. Закона. 

Предложене измене тичу се разлога за оглашавање ништавим топографије. 
Тако, разлог што страно лице није било заступано у складу са законом није 
разлог за оглашавање ништавим топографије те је исти брисан. Ако надлежни 
орган током целог поступка није утврдио да страно лице није заступано од 
стране лица уписаног у Регистар заступника који води надлежни орган или од 
стране домаћег адвоката и признао топографију нецелисходно би било 
огласити ништавим топографију из наведеног разлога. 

Предложеним изменама брисан је став 2. важећег Закона, којим је 
прописано да надлежни орган прописује садржину предлога за оглашавање 
ништавим решења о признању права на топографију и садржину прилога који 
се подносе уз тај предлог, ради усклађивања са законом којим се уређује 
заштита података о личности. Такође, на наведени предлог примењују се 
одредбе закона којима се уређује општи управни поступак, те је у конкретном 
случају исувишно прописивати његову садржину и прилоге.   

Чланом 13. Предлога закона врше се измене члана 32. Закона. Према 

члану 32. став 1. Закона повредом искључивог права носиоца топографије 
сматра свако неовлашћено предузимање било које радње из члана 9. тог 
закона. Предложеном изменом става 3. члана 32. Закона извршено је додатно 
усклађивање са чланом 5.6.2. Директиве 87/54 ЕЕЗ, тако што је прописано да 
суд може обавезати несавесно лице које је комерцијално употребљавало 
полупроводнички производ који садржи заштићену топографију на плаћање 
накнаде носиоцу права, од тренутка када је сазнало или је било у могућности 
да сазна да је топографија заштићена. Такође, у ставу 6. истог члана извршено 
је додатно усклађивање са чланом 7.2. Директиве 87/54 ЕЕЗ. Предложеном 
изменом прописано је да ако носилац права докаже да је неко лице, пре датума 
из члана 12. важећег Закона, преваром отпочело умножавање, комерцијалну 
употребу или увоз у те сврхе топографије, суд ће то лице обавезати да носиоцу 
плати накнаду из става 5. члана 32. важећег Закона.  

Члан 14. Предлога закона прописује да Регистар пријава топографија и 

Регистар топографија, установљени Законом настављају да се воде као 
Регистар топографија, а што је у складу са  предложеним изменама у члану 5. 
којим се мења члан 18. Закона. 

Члан 15. Предлога закона прописује рок за доношење подзаконског 
акта за извршење овог закона и примену важећег подзаконског акта до 
доношења новог подзаконског акта. 

Чланом 16. Предлога закона у ст. 1. и 2. предложено је да даном 
приступања Републике Србије Европској унији, право на заштиту према члану 
6. имају физичка лица која су држављани неке од држава чланица Европске 
уније или Европског економског простора, односно чланица СТО или која имају 
пребивалиште на територији неке од тих држава, као и правна лица која имају 
седиште на територији неке од тих држава.  

Овим чланом је такође предвиђено да ће се даном приступања 
Републике Србије Европској унији, одредба члана 2. предложених измена и 
допуна Закона, примењивати и на лица из члана 6. став 2. важећег Закона, која 
су прва комерцијално употребила топографију на територији неке од држава 
чланица Европске уније или Европског економског простора, односно чланица 
СТО, а која још увек није била комерцијално употребљена било где у свету и 
која имају искључиво овлашћење да комерцијално употребљавају топографију 
на територији неке од држава чланица Европске уније или Европског 
економског простора, односно чланица СТО, од стране носиоца права на тој 
топографији. 
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Искључиво право носиоца права из признате топографије има своје 
ограничење које се заснива на доктрини о тзв. исцрпљењу права. Суштина 
поменутог ограничења је у томе да носилац права (као и носиоци других права 
интелектуалне својине) има наведено искључиво право у погледу топографије 
само до тренутка у коме она не постане својина другог лица. Преносом 
власништва нови власник топографије може тим примерком топографије као 
предметом својине слободно да располаже (ставља у промет, увози или на 
други начин комерцијално употребљава), а да се такво располагање не сматра 
повредом права. Ово стога што се искључиво право носиоца права на 
комерцијалну употребу топографије исцрпљује у погледу тог конкретног 
примерка топографије. Имајући у виду да је важећим Законом предвиђено 
исцрпљење права на територији Републике Србије, у циљу усклађивања са 
чланом 7. став 1. Директиве 87/54 ЕЕЗ, предвиђено је исцрпљење права на 
територији Европске уније или Европског економског простора даном 
приступања Републике Србије.  

Члан 17. Предлога закона садржи завршне одредбе о ступању на снагу 
овог закона. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За реализацију овог закона није потребно издвајање финансијских 

средстава из буџета Републике Србије.       
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V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 
ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Предмет заштите 

Члан 3. 

 

Предмет заштите у складу са овим законом може бити само 
топографија која је резултат интелектуалног напора ствараоца и која у 
време њеног настанка није била општепозната у индустрији 
полупроводничких производа. 

Топографија која се састоји од комбинације елемената који су 
општепознати у индустрији полупроводничких производа може бити 
предмет заштите само ако посматрано у целини испуњава услове из става 
1. овог члана. 

 
ЧЛАН 3. 

ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ МОЖЕ БИТИ 
САМО ТОПОГРАФИЈА У ОБИМУ У КОМЕ ЈЕ РЕЗУЛТАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ 
НАПОРА СТВАРАОЦА И У КОМЕ НИЈЕ ОПШТЕПОЗНАТА У ИНДУСТРИЈИ 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА. 

ТОПОГРАФИЈА КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД КОМБИНАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА 
КОЈИ СУ ОПШТЕПОЗНАТИ У ИНДУСТРИЈИ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ 
ПРОИЗВОДА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ САМО У ОБИМУ У КОМЕ 
КОМБИНАЦИЈА ТИХ ЕЛЕМЕНАТА ПОСМАТРАНА У ЦЕЛИНИ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 
 

Члан 7. 

 

Ако лица из члана 6. став 2. овог закона не испуњавају прописане 
услове право на заштиту има лице које:  

1) је прво комерцијално употребило топографију, која још увек није 
била комерцијално употребљена било где у свету, на територији Републике 
Србије, односно на територији неке од држава чланица СТО;  

2) има искључиво овлашћење да комерцијално употребљава 
топографију на територији Републике Србије, односно на територији неке од 
држава чланица СТО, од стране лица које има право да располаже том 
топографијом. 
 

ЧЛАН 7. 
 АКО ПРАВО НА ЗАШТИТУ НЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 
5. СТ. 1, 3. И 5. ОВОГ ЗАКОНА ЈЕР НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 6. 
ОВОГ ЗАКОНА, ОНДА  ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИМАЈУ ЛИЦА КОЈА 
ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, А КОЈА:  
 1) СУ ПРВА КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБИЛА, НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА СТО, ТОПОГРАФИЈУ КОЈА ЈОШ УВЕК НИЈЕ БИЛА КОМЕРЦИЈАЛНО 
УПОТРЕБЉЕНА БИЛО ГДЕ У СВЕТУ; 
 2) ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ОВЛАШЋЕЊЕ ДА КОМЕРЦИЈАЛНО 
УПОТРЕБЉАВАЈУ ТОПОГРАФИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
ОДНОСНО НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СТО, ОД  
НОСИОЦА ПРАВА НА ТОЈ ТОПОГРАФИЈИ.  
 ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИМАЈУ И ПРАВНИ СЛЕДБЕНИЦИ ЛИЦА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 
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Заступање 

 
Члан 8. 

 
Страно физичко које нема пребивалиште или правно лице које нема 

седиште на територији Републике Србије, у поступку пред надлежним органом, 
мора заступати лице уписано у Регистар заступника који води надлежни орган 
или домаћи адвокат. 

НА РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПАТЕНТИ, КОЈЕ СЕ 
ОДНОСЕ НА РЕГИСТАР ЗАСТУПНИКА. 

 
Садржина права 

 

Члан 9. 

 

Носилац права из признате топографије (у даљем тексту: носилац 
права) има искључиво право да забрани сваком трећем лицу да без његовог 
овлашћења: 

1) умножава топографију или њене битне делове на било који начин 
или у било којој форми; 

2) комерцијално употребљава или увози за те сврхе заштићену 
топографију или полупроводнички производ који садржи заштићену 
топографију или производ који у себи садржи такав полупроводнички 
производ. 
 

ЧЛАН 9. 
 НОСИЛАЦ ПРАВА ИЗ ПРИЗНАТЕ ТОПОГРАФИЈЕ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: НОСИЛАЦ ПРАВА) ИМА ИСКЉУЧИВО ПРАВО ДА ЗАБРАНИ СВАКОМ 
ТРЕЋЕМ ЛИЦУ ДА БЕЗ ЊЕГОВОГ ОВЛАШЋЕЊА: 
 1) УМНОЖАВА ТОПОГРАФИЈУ У ОБИМУ У КОМЕ ОНА УЖИВА 
ЗАШТИТУ ИЗ ЧЛАНА 3. ОВОГ ЗАКОНА; 
 2) КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉАВА ИЛИ УВОЗИ ТОПОГРАФИЈУ 
ЗАШТИЋЕНУ РАДИ КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИЧКИ 
ПРОИЗВОД КОЈИ САДРЖИ ТОПОГРАФИЈУ ЗАШТИЋЕНУ РАДИ 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ. 
 

Регистри 

Члан 18. 

 

Надлежни орган води Регистар пријава топографија (у даљем тексту: 
Регистар пријава) и Регистар топографија.  

Надлежни орган ближе прописује садржину регистара из става 1. овог 
члана. 

 
ЧЛАН 18. 

  НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВОДИ РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА.  

  РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА САДРЖИ: БРОЈ И ПРИЗНАТИ ДАТУМ 
ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ; НАЗИВ 
ТОПОГРАФИЈЕ; ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, ОДНОСНО НОСИОЦУ 
ПРАВА: ЛИЧНО ИМЕ, АДРЕСУ И ДРЖАВЉАНСТВО, ОДНОСНО ПОСЛОВНО 
ИМЕ И СЕДИШТЕ; ПОДАТКЕ О СТВАРАОЦУ: ЛИЧНО ИМЕ И АДРЕСУ, 
ОДНОСНО ПОДАТАК О ДОСТАВЉЕНОЈ ИЗЈАВИ СТВАРАОЦА ДА НЕ ЖЕЛИ 
ДА ПОДАЦИ О ЊЕМУ БУДУ ОБЈАВЉЕНИ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ, 
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ОДНОСНО НАВЕДЕНИ У РЕГИСТРУ ТОПОГРАФИЈА, КАО И У ДРУГИМ 
ИСПРАВАМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ; ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ: ЛИЧНО 
ИМЕ И АДРЕСУ, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ; ДАТУМ НАСТАНКА 
ТОПОГРАФИЈЕ, АКО ТОПОГРАФИЈА НИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА, 
ОДНОСНО ДАТУМ ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ И НАЗИВ ДРЖАВЕ У 
КОЈОЈ ЈЕ ПРВИ ПУТ КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА; РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
ТОПОГРАФИЈЕ; ДАТУМ ОБЈАВЕ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР 
ТОПОГРАФИЈА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СЛУЖБЕНО ГЛАСИЛО); ПРОМЕНЕ (ПРЕНОС ПРАВА, 
ЛИЦЕНЦА, ЗАЛОГА И ДР.); ДАТУМ И ОСНОВ ПРЕСТАНКА ПРАВА И ПОДАТКЕ 
О ТОКУ И НАЧИНУ ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА ПО ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ. 
 

Рок за подношење пријаве 

 

Члан 20. 

Пријава за признање топографије може се надлежном органу поднети 
у року од две године од датума прве комерцијалне употребе топографије 
било где у свету.  

Ако топографија није комерцијално употребљена пријава за признање 
топографије не може се надлежном органу поднети након протека 15 година 
од дана њеног настанка. 

 
ЧЛАН 20. 

РАДИ  ОСТВАРИВАЊА И ВАЖЕЊА ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 
НОСИОЦА ИЗ ЧЛАНА 9. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИЈАВА ЗА ПРИЗНАЊЕ 
ТОПОГРАФИЈЕ КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ И 
ЈЕДАН ОД ПРИЛОГА КОЈИМ СЕ ТОПОГРАФИЈА ИДЕНТИФИКУЈЕ МОРА СЕ 
ПОДНЕТИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАТУМА ПРВЕ 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ ТОПОГРАФИЈЕ БИЛО ГДЕ У СВЕТУ.  

АКО ТОПОГРАФИЈА НИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА 
НИГДЕ У СВЕТУ, ПРИЈАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ СЕ 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ПОДНЕТИ НАКОН ПРОТЕКА 15 ГОДИНА ОД ДАНА 
ЊЕНОГ НАСТАНКА. 

 
Садржина пријаве за признање топографије 

 

Члан 21. 

 

Пријава за признање топографије садржи: 
1) захтев за признање топографије; 
2) прилоге којима се топографија идентификује;  
3) примерак полупроводничког производа који садржи топографију, 

ако је полупроводнички производ комерцијално употребљен;  
4) изјаву када је топографија први пут комерцијално употребљена, ако 

је датум прве комерцијалне употребе ранији од датума подношења пријаве;  
5) изјаву о правном основу стицања права на подношење пријаве, ако 

подносилац пријаве није стваралац топографије. 
Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за признање 

топографије, одређује прилоге који се подносе уз тај захтев и прописује 
њихову садржину.  

 
 



14 
 

ЧЛАН 21. 
ПРИЈАВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ САДРЖИ: 

1) ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ; 

2) ПРИЛОГЕ КОЈИМА СЕ ТОПОГРАФИЈА ИДЕНТИФИКУЈЕ;  

3) ПРИМЕРАК ПОЛУПРОВОДНИЧКОГ ПРОИЗВОДА КОЈИ САДРЖИ 

ТОПОГРАФИЈУ, АКО ЈЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИ ПРОИЗВОД КОМЕРЦИЈАЛНО 

УПОТРЕБЉЕН;  

4) ИЗЈАВУ ГДЕ И КАДА ЈЕ ТОПОГРАФИЈА ПРВИ ПУТ 

КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА, АКО ЈЕ ДАТУМ ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ 

УПОТРЕБЕ РАНИЈИ ОД ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ;  

5) ИЗЈАВУ О ПРАВНОМ ОСНОВУ СТИЦАЊА ПРАВА НА 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ, АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НИЈЕ СТВАРАЛАЦ 

ТОПОГРАФИЈЕ; 

6) ИЗЈАВУ О ДАТУМУ НАСТАНКА ТОПОГРАФИЈЕ АКО 

ТОПОГРАФИЈА НИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА; 

 7) ПОДАТАК О ДОСТАВЉЕНОЈ ИЗЈАВИ СТВАРАОЦА ДА НЕ ЖЕЛИ 
ДА ПОДАЦИ О ЊЕМУ БУДУ ОБЈАВЉЕНИ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ, 
ОДНОСНО НАВЕДЕНИ У РЕГИСТРУ ТОПОГРАФИЈА, КАО И У ДРУГИМ 
ИСПРАВАМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ; 

8) ИЗЈАВУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРЕДСТАВНИКУ, АКО ПОСТОЈИ ВИШЕ 
ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ ИЛИ ПУНОМОЋЈЕ, АКО СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ 
ПРЕКО ЗАСТУПНИКА; 

9) ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ЗАХТЕВА ЗА УПИС. 

 
ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: ИЗЈАВУ 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ДА ТРАЖИ ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ; ПОДАТКЕ О 
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА; ПОДАТКЕ О СТВАРАОЦУ, ОДНОСНО ПОДАТАК О 
ДОСТАВЉЕНОЈ ИЗЈАВИ СТВАРАОЦА ДА НЕ ЖЕЛИ ДА ПОДАЦИ О ЊЕМУ 
БУДУ ОБЈАВЉЕНИ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ, ОДНОСНО НАВЕДЕНИ У 
РЕГИСТРУ ТОПОГРАФИЈА, КАО И У ДРУГИМ ИСПРАВАМА ПРОПИСАНИМ 
ЗАКОНОМ; ПОДАТКЕ О ЗАСТУПНИКУ, АКО СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ ПРЕКО 
ЗАСТУПНИКА; НАЗИВ ТОПОГРАФИЈЕ; ДАТУМ НАСТАНКА ТОПОГРАФИЈЕ, 
АКО ТОПОГРАФИЈА НИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА, ОДНОСНО 
ДАТУМ И МЕСТО ПРВЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ УПОТРЕБЕ ТОПОГРАФИЈЕ БИЛО 
ГДЕ У СВЕТУ; ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА. 

 НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРИЛОГА КОЈИМА 
СЕ ТОПОГРАФИЈА ИДЕНТИФИКУЈЕ. 

 
Регистрација, издавање исправе и објава признатог права 

 

Члан 25. 

 

Признато право на топографију уписује се у Регистар топографија.  
По извршеном упису у Регистар топографија носиоцу се издаје 

исправа о признатој топографији. 
Подаци о признатој топографији објављују се у службеном гласилу 

надлежног органа (у даљем тексту: службено гласило).  
Надлежни орган ближе прописује садржину исправе о признатој 

топографији и врсту података који се објављују у службеном гласилу. 
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ЧЛАН 25. 
ПРИЗНАТО ПРАВО НА ТОПОГРАФИЈУ УПИСУЈЕ СЕ У РЕГИСТАР 

ТОПОГРАФИЈА.  

ПО ИЗВРШЕНОМ УПИСУ У РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА НОСИОЦУ 

ПРАВА СЕ ИЗДАЈЕ ИСПРАВА О ПРИЗНАТОЈ ТОПОГРАФИЈИ КОЈА САДРЖИ: 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ТОПОГРАФИЈЕ; ПОДАТКЕ О НОСИОЦУ ПРАВА; 

ПОДАТКЕ О СТВАРАОЦУ; НАЗИВ ТОПОГРАФИЈЕ; ДАТУМ ДО КОГ ВАЖИ 

ТОПОГРАФИЈА И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ИСПРАВЕ. 

ОПИС И ПРИКАЗ ТОПОГРАФИЈЕ СУ САСТАВНИ ДЕЛОВИ ИСПРАВЕ ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОДАЦИ О ПРИЗНАТОЈ ТОПОГРАФИЈИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 
ТОПОГРАФИЈА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ. 
 

Стављање топографије на увид јавности 

 
Члан 26. 

 
До уписа у Регистар топографија надлежни орган дозволиће увид у 

пријаву за признање топографије и њено копирање у присуству службеног лица 
на писани захтев подносиоца пријаве или лица које има његово овлашћење. 

Делови прилога означени као пословна тајна не смеју бити доступни 
трећим лицима без дозволе подносиоца пријаве, носиоца права или без судске 
одлуке.  

Делове топографије који представљају пословну тајну, а који су 
представљени у графичком облику треба прекрити, шрафирањем или на други 
начин, на једној од копија приказа топографије. Само та копија даје се на увид 
јавности. На осталим копијама приказ топографије мора бити видљив. 
 ПРАВО НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА САДРЖАНИМ У ПРИЈАВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ 
ОСТВАРУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СЛОБОДАН 
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 
 

Упис у регистар промене података 
 

Члан 27. 
Надлежни орган ће на уредан захтев подносиоца пријаве или носиоца 

уписати промену података у одговарајући регистар надлежног органа. 
Надлежни орган објављује у службеном гласилу промену података који 

су уписани у одговарајући регистар. 
Надлежни орган ближе прописује садржину захтева за упис промене 

података у одговарајући регистар, одређује прилоге који се подносе уз 
наведени захтев, прописује њихову садржину, као и врсту података који се 
објављују у службеном гласилу. 

 
ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 
ЧЛАН 27A 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРИЛИКОМ ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА 
О ЛИЧНОСТИ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 
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Разлози за оглашавање ништавим 

 
Члан 28. 

Надлежни орган може решење о признању права на топографију у било 
које време огласити ништавим на предлог било ког лица, ако утврди да:  

1) предмет заштите није топографија у смислу члана 2. став 1. тачка 4. 
овог закона;  

2) топографија не испуњава услове за заштиту у смислу члана 3. овог 
закона; 

3) пријава није поднета у року из члана 20. овог закона;  
4) носилац права нема право на заштиту у смислу чл. 6. и 7. овог закона, 

односно ако није имао заступника у смислу члана 8. овог закона;  
5) прилози из члана 21. овог закона немају прописану садржину;  
6) прилози из члана 21. став 1. тачка 2) овог закона не одговарају 

полупроводничком производу за који је поднет захтев за признање права на 
топографију.  

Надлежни орган прописује садржину предлога за оглашавање ништавим 
решења о признању права на топографију и садржину прилога који се подносе 
уз тај предлог. 
 

VIII. ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА 

 
Члан 32. 

 
Свако неовлашћено предузимање било које радње из члана 9. овог 

закона сматра се повредом права на топографију. 
Не сматра се повредом права на топографију комерцијална употреба 

полупроводничког производа у коме је садржана заштићена топографија, ако 
лице које је набавило полупроводнички производ у том тренутку није знало или 
није могло знати да је у њему садржана заштићена топографија.  

На захтев носиоца права суд може обавезати лице из става 2. овог 
члана да плати накнаду за комерцијалну употребу полупроводничког производа 
који садржи заштићену топографију, као и производа који садржи такав 
полупроводнички производ од тренутка када је сазнало или је било у 
могућности да сазна да је топографија заштићена. 

Одредбе ст. 2. и 3. овог члана примењују се и на правне следбенике 
лица које је стекло полупроводнички производ на коме постоје искључива права 
на признатој топографији.  

Висина накнаде која припада носиоцу одређује се у висини накнаде коју 
би носилац права добио за слободно уговорену лиценцу за ту топографију.  

Ако носилац докаже да је неко лице, пре датума из члана 12. овог 
закона, преваром отпочело производњу, комерцијалну употребу или увоз у те 
сврхе заштићене топографије, или полупроводничког производа који садржи 
заштићену топографију, или производа који у себи садржи такав 
полупроводнички производ, суд ће то лице обавезати да носиоцу плати накнаду 
из става 5. овог члана. 

На грађанскоправну заштиту топографије сходно се примењују одредбе 
о грађанскоправној заштити закона којим се уређује заштита проналазака.  

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 14. 

РЕГИСТАР ПРИЈАВА ТОПОГРАФИЈА И РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА, 
УСТАНОВЉЕНИ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 
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ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 
55/13), НАСТАВЉАЈУ ДА СЕ ВОДЕ КАО РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА, У СКЛАДУ 
СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН  15. 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИС ИЗ ЧЛАНА 7. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У 
РОКУ ОД ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.  

ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКОГ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ПОДЗАКОНСКОГ ПРОПИСА ДОНЕТОГ НА 
ОСНОВУ ЧЛАНА 21. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 
55/13), АКО НИСУ У СУПРОТНОСТИ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 
ЧЛАН 16. 

ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 
ОДРЕДБА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 55/13) 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ НЕКЕ ОД 
ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ 
ПРОСТОРА, ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО ИЛИ КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ТИХ ДРЖАВА. 

ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 
ОДРЕДБА ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 55/13) 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА: 

1) ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПРОСТОРА, 
ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО ИЛИ КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ТИХ ДРЖАВА; 

 2) ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД 
ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ 
ПРОСТОРА, ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО.  

 ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 2. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 
6. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ 
ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 55/13), А КОЈА: 

1) СУ ПРВА КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБИЛА ТОПОГРАФИЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ 
ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПРОСТОРА, ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО, КОЈА 
ЈОШ УВЕК НИЈЕ БИЛА КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА БИЛО ГДЕ У СВЕТУ;  

2) ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ОВЛАШЋЕЊЕ ДА КОМЕРЦИЈАЛНО 
УПОТРЕБЉАВАЈУ ТОПОГРАФИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПРОСТОРА, 
ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО, ОД НОСИОЦА ПРАВА НА ТОЈ ТОПОГРАФИЈИ. 

ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, 
ОДРЕДБА ЧЛАНА 11. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈА 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 
55/13),  ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И НА ТОПОГРАФИЈУ, ОДНОСНО 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИ ПРОИЗВОД КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ЗАШТИЋЕНУ 
ТОПОГРАФИЈУ, СТАВЉЕНУ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ЕВРОПСКОГ ЕКОНОМСКОГ ПРОСТОРА, 
ОДНОСНО ЧЛАНИЦА СТО, ОД СТРАНЕ НОСИОЦА ПРАВА ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА 
КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ.” 
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ЧЛАН 17. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.  
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VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Материја заштите топографија полупроводничких производа уређена је 

Законом о заштити топографија полупроводничких производа („Службени 
гласник РС”, број 55/13 – у даљем тексту: Закон) који је 25. јуна 2013. године 
ступио на снагу. Важећим Законом Република Србија је национално 
законодавство које регулише заштиту топографија полупроводничких 
производа у великој мери ускладила са међународним прописима.  

 Предложеним Законом о изменама и допунама Закона о заштити 
топографија полупроводничких производа (у даљем тексту: Предлог закона), 
врши се додатно усклађивање са Директивом Савета од 16. децембра 1986. о 
правној заштити топографија полупроводничких производа (87/54/ЕЕЗ) (даље: 
Директива 87/54 ЕЕЗ), законом којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја и законом којим се уређује заштита података 
о личности.  

 
1. На кога ће и како највероватније утицати предложена 

решења у овом закону? 

Топографије полупроводничких производа се највише примењују у 
области  информационих технологија које су од стране државе препознате као 
стратешки сегмент за развој друштва и економије. Предложена законска 
решења ће утицати на привредне субјекте који се баве производњом 
полупроводничких производа, моделовањем електричних кола, као и дизајном и 
израдом готових штампаних плоча и сл, као и на сва физичка и правна лица која 
остварују заштиту овог вида права индустријске својине у складу са 
предложеним законом и у циљу стицања заштите покрећу пред надлежним 
органом, Заводом за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завод), поступак 
за признање топографије.  

 
Предложене измене доносе нова решења у погледу обима права на 

признату топографију и у погледу лица која имају право на заштиту. Наиме, 
предложеним изменама и допунама члана 7. важећег Закона предвиђено је да 
лице које је прво комерцијално употребило топографију на територији 
Републике Србије, односно на територији неке од држава чланица СТО, која 
пре тога нигде у свету није била комерцијално употребљена, ако има 
искључиво овлашћење да комерцијално употребљава топографију на 
територији неке од наведених држава од стране носиоца права на тој 
топографији, има право на заштиту под условом да је држављанин Републике 
Србије, односно неке од држава чланица СТО или да има пребивалиште на 
територији Републике Србије, односно на територији неке од чланица СТО, 
када је у питању физичко лице, односно да има седиште на територији 
Републике Србије, односно на територији неке од држава чланица СТО, када је 
у питању правно лице. Лице које испуњава напред наведене услове има право 
на заштиту ако се заштита не може остварити у складу са осталим одредбама 
важећег Закона, односно одредбама чл. 5. и 6. које предвиђају лица која имају 
право на заштиту. 

Поред тога, проширен је круг лица која могу да заштите топографију 
полупроводничких производа на територији Републике Србије, и то на 
наследнике напред наведених лица. 

Такође, носилац права из признате топографије, у складу са одредбама 
члана 4. Предлога закона, стиче искључиво право да забрани трећим лицима да 
без његовог овлашћења умножавају топографију у обиму из члана 3. Закона, 
као и да комерцијално употребљавају или увозе топографију заштићену ради 
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комерцијалне употребе или полупроводнички производ који садржи топографију 
заштићену ради комерцијалне употребе. 

 
 Одредбом члана 16. ст. 1. и 2. Предлога закона предвиђено је да даном 

приступања Републике Србије Европској унији, право на заштиту према члану 
6. важећег Закона имају физичка лица која су држављани неке од држава 
чланица Европске уније или Европског економског простора, односно чланица 
СТО или која имају пребивалиште на територији неке од тих држава, као и 
правна лица која имају седиште на територији неке од тих држава.  

Даље, чланом 16. предвиђено је да ће се даном приступања Републике 
Србије Европској унији, одредба члана 2. предложених измена и допуна Закона, 
примењивати и на лица из члана 6. став 2. важећег закона која су прва 
комерцијално употребила топографију на територији неке од држава чланица 
Европске уније или Европског економског простора, односно чланица СТО, а 
која још увек није била комерцијално употребљена било где у свету и која имају 
искључиво овлашћење да комерцијално употребљавају топографију на 
територији неке од држава чланица Европске уније или Европског економског 
простора, односно чланица СТО, од стране носиоца права на тој топографији. 

Такође, предвиђено је да ће се даном приступања Републике Србије 
Европској унији, одредба члана 11. Закона, којом је регулисано исцрпљење 
права на националном нивоу, примењивати и на топографију стављену у 
промет на територији неке од држава чланица Европске уније или Европског 
економског простора, односно држава чланица СТО.  

Предложеним решењима се мењају се и допуњују одредбе Закона 
којима се уређује предмет заштите, затим, субјекти заштите тј. право на 
заштиту, као и радње које носилац права из признате топографије може да 
забрани трећим лицима да предузимају без његовог овлашћења. 

 
2. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 

Примена овог закона неће створити нове трошкове за грађане и 
привреду, ни директне ни индиректне.  

 
3.  Да ли су позитивне последице доношења овог закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 

Примена овог закона неће створити нове трошкове за грађане и 
привреду. Позитивни ефекти доношења овог закона су вишеструки. Предлогом 
законом врши се хармонизација прописа са међународним стандардима у овој 
области, прописаним од стране Европске уније чиме се ствара уједначени 
правни систем на нивоу већег броја држава што стимулишуће делује на страна 
лица да остварују правну заштиту и улажу на територији Републике Србије. 
Стицањем и остваривањем заштите овог вида индустријске својине подстиче се 
несметани развој топографија полупроводничких производа, а што има 
директан утицај на научни, технолошки и укупан привредни развој. Поред 
наведеног, предложеним изменама је извршено усклађивање и са националним 
прописима. 

 
4. Да ли се овим законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција? 
Предложене измене и допуне Закона не уређује област оснивања 

привредних субјеката. Међутим, имајући у виду да решења предвиђена 
предложеним изменама Закона имају за циљ усклађивање са правним 
тековинама Европске уније чиме се ствара уједначени правни систем на нивоу 
већег броја држава, очекује се да ће страни привредни субјекти бити 
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мотивисани за правну заштиту топографија и улагање на територији Републике 
Србије, а што ће имати директан утицај на стимулисање тржишне конкуренције.  

Исто тако, будући да правна заштита топографија доприноси укупном 
тржишном развоју, то може да има и индиректног утицаја на појаву нових 
привредних субјеката.  

Примена топографије полупроводничких производа налази своје место 
од производње кућних апарата до најсавременије телекомуникационе опреме, 
а Република Србија има значајан потенцијал за производњу ових производа.  

 
 5. Да ли су заинтересоване стране имале могућност да се изјасне о 

Нацрту закона? 

 
Одбор за привреду и финансије је донео Закључак 05 Број: 011-

4233/2019 од 3. маја 2019. године, којим је прихватио предлог Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја да није потребно спроводити јавну 
расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити 
топографија полупроводничких производа. 

У току, као и након одржаних скрининга од стране Eвропске комисије, 
истакнуте су одређене примедбе које су узете у обзир приликом израде измена 
и допуна Закона. 

 
6. Које ће се мере током примене овог закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем овог закона намерава? 

Примена измењених и допуњених одредаба Закона подразумева 
спровођење одговарајућих мера:  

 
За спровођење овог закона предвиђено је доношење измена и допуна 

подзаконског прописа „Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у 
поступку заштите топографија полупроводничких производа, као и о врстама 
података, начину подношења пријаве и објављивања топографија („Службени 
гласник РС”, број 8/14)”.  Орган надлежан за њихово доношење је Завод у 
складу са чланом 2. став 1. тачка 2) важећег Закона, који ће обезбедити и 
њихову примену у пракси.  

Завод ће преко свог Центра за едукацију и информисање и убудуће, као 
и до сада, спроводити све активности едукативног типа у циљу промовисања 
правилне примене Закона о заштити топографија полупроводничких производа 
и пружати услуге дијагностике интелектуалне својине. 

Предложеним законом прописано је да Завод води Регистар топографија 
уместо два регистра као што је до сада било. Наиме, применом предложеног 
закона сви подаци који се односе на пријаве топографија и признате 
топографије биће уписани у јединствен регистар – Регистар топографија. 
Важећим Законом прописано је да Завод води Регистар пријава топографија, у 
који се уписују подаци до признања, као и Регистар топографија у који се 
уписују подаци о признатим топографијама. Предложено решење ће омогућити 
подносиоцима пријава, носиоцима права, као и свим заинтересованим лицима 
да сагледају у целости поступак који је вођен пред Заводом.  

Предложене измене и допуне Закона не захтевају предузимање других 
мера за са спровођење овог закона.  

http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzini_registara_prijava_i_zahteva_u_postupku_zastite_topografija_poluprovodnickih_proizvoda.html
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzini_registara_prijava_i_zahteva_u_postupku_zastite_topografija_poluprovodnickih_proizvoda.html
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzini_registara_prijava_i_zahteva_u_postupku_zastite_topografija_poluprovodnickih_proizvoda.html
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 

 ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа - Влада 

  
  Обрађивач - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 
2. Назив прописа  
 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија 
полупроводничких производа. 

 
The Draft Law on Amendment of a Law on the Protection of Topography of 

Semiconducting Products 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум) и одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске 
заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредбе Споразума и Прелазног споразума које се односе на 
нормативну садржину прописа  
 

- Наслов VI, члан 75. Споразума (Интелектуална, индустријска и 
комерцијална својина) 

- Наслов III, члан 40. Прелазног споразума (Интелектуална, индустријска 
и комерцијална својина) 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
 

Према члану 75. став 3. Споразума и члану 40. Прелазног споразума рок 
за обезбеђење нивоа заштите индустријске својине који је сличан нивоу који 
постоји у Заједници је најкасније 5 година од ступања на снагу Споразума и 
Прелазног споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
 

Предложеним прописом у потпуности биће испуњени захтеви који 
произилазе из одредбе члана 75. Споразума, као и из члана 40. Прелазног 
споразума.  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 
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Усвајање Предлога закона о заштити топографија полупроводничких 
производа било је планиранo за I квартал 2013. године у складу са Акционим 
планом за реализацију приоритета из Извештаја Европске комисије за 2012. 
године и Националном стратегијом развоја интелектуалне својине 2011-2015. 
године. У складу са наведеним 25. јуна 2013. године ступио је на снагу Закон о 
заштити топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, 
број 55/13). У току припрема за билатерални и експланаторни скрининг за 
Поглавље 7 – Право интелектуалне својине, који су одржани 2014. године, 
утврђено је да је потребно извршити додатна усклађивања са Директивом 
Савета 87/54/ЕЕЗ од 16. децембра 1986. о правној заштити топографија 
полупроводничких производа. Такође, од стране Европске комисије су у току, 
као и након скрининга, стављене одређене примедбе у погледу усклађености 
важећег закона са наведеном директивом. У одговору на додатне информације 
које је Европска комисија затражила од Републике Србије након одржаних 
скрининга, а које се тичу законодавног плана Републике Србије у области 
интелектуалне својине указано је да је предвиђено усвајање Предлога закона o 
изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких 
производа од стране Владе за децембар 2015. године. Такође, Европској 
комисији достављен је Прилог уз годишњи извештај о напретку Републике 
Србије за период 2014/2015 у коме је истакнуто да ће потпуна хармонизација са 
правним тековинама Европске уније бити извршена 2016. године. Имајући у 
виду наведено, Планом раде Владе за 2019. годину планирано је усвајање 
Предлога закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија 
полупроводничких производа.      
 
4. Усклађеност прописа са правом Европске уније 
 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и оцене усклађеност са њима,  
 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцене усклађеност са њима, 
 

Celex No. 
31987L0054 

Директивом Савета 87/54/ЕЕЗ од 16. децембра 1986. 
о правној заштити топографија полупроводничких 
производа Службени лист број Л024,27/01/1987 
П.0036-0040     
 

Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the 
legal protection of topographies of semiconductor 
products Official Journal L 024 , 27/01/1987 P. 0036 - 
0040 

Потпуно 
усклађено 

 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и оцене усклађеност са њима 

 
г) Разлози за делимичну усклађеност односно неусклађеност 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније  
 

Према члану 75. став 3. Споразума и члану 40. Прелазног споразума рок 
за обезбеђење нивоа заштите индустријске својине који је сличан нивоу који 
постоји у Заједници је најкасније 5 година од ступања на снагу Споразума и 
Прелазног споразума.  
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност треба образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве).   
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 

Постоји радна верзија превода Директиве.   
 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија 

полупроводничких производа је преведен на енглески језик. 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 

 У изради прописа нису учествовали консултанти, али су узете у обзир 
све сугестије експерата Европске комисије дате у оквиру скрининга за 
Поглавље 7 – Право интелектуалне својине. 



 

 

1. Назив прописа Eвропске уније :  

Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products (OJ L 24, 27.1.1987) 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

31987L0054 

3. Овлашћени предлагач прописа – Влада  
  Обрађивач – Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја 
 

4. Датум израде табеле:  
14.9.2016. 

  

 5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 

0.1 Закон о заштити топографија полупроводничких производа  

0.2 Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 
прописа из базе НПAA: 

  

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 
прописа 

ЕУ 

Садржина одредбе 
Одредбе 
прописа 

Р. Србије 

Садржина одредбе 
Усклађ
еност1  

Разлози за делимичну 
усклађеност, неусклађеност 

или непреносивост 

Напомена о 
усклађености 

1.1.a 

For the purposes of this Directive:  

(a) a 'semiconductor product' shall mean the final 
or an intermediate form of any product:  

(i) consisting of a body of material which includes 
a layer of semiconducting material; and  

(ii) having one or more other layers composed of 
conducting, insulating or semiconducting material, 
the layers being arranged in accordance with a 
predetermined three-dimensional pattern; and  

(iii) intended to perform, exclusively or together 

0.1 

 

2.1.3 

Поједини изрази употребљени у овом закону 
имају следеће значење: 
 
3) полупроводнички производ је готов производ 
или међупроизвод намењен обављању 

електронске функције, искључиво или заједно са 
другим функцијама, који се састоји од слоја 
полупроводничког материјала и од једног или 
више других слојева проводног, изолационог или 
полупроводничког материјала, распоређених у 
складу са унапред утврђеним тродимензионалним 

ПУ  

 

                                                
1
 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

with other functions, an electronic function; узорком; 

1.1.b (b) the 'topography' of a semiconductor product 

shall mean a series of related images, however 
fixed or encoded;  

(i) representing the three-dimensional pattern of 
the layers of which a semiconductor product is 
composed; and  

(ii) in which series, each image has the pattern or 
part of the pattern of a surface of the 
semiconductor product at any stage of its 
manufacture; 

0.1 

2.1.4 

4) топографија полупроводничког производа (у 

даљем тексту: топографија) je низ повезаних 
слика који представља тродимензионални 
узорак слојева од којих је полупроводнички 
производ састављен и у којем свака слика 
приказује узорак или део узорка површине 
полупроводничког производа у било којој фази 
његове производње, без обзира на начин који је 
приказан или кодиран; 

ПУ  

 

1.1.c (c) 'commercial exploitation' means the sale, rental, 
leasing or any other method of commercial 
distribution, or an offer for these purposes. However, 
for the purposes of Articles 3 (4), 4 (1), 7 (1), (3) and 
(4) 'commercial exploitation' shall not include 
exploitation under conditions of confidentiality to the 

extent that no further distribution to third parties 
occurs, except where exploitation of a topography 
takes place under conditions of confidentiality 
required by a measure taken in conformity with 
Article 223 (1) (b) of the Treaty. 

0.1 

2.1.5 

5) комерцијална употреба је продаја, давање у 
закуп, давање лиценце или било који други начин 
комерцијалне дистрибуције заштићене 
топографије или полупроводничког производа 
који у себи садржи заштићену топографију 
или производа који у себи садржи такав 

полупроводнички производ, укључујући и понуду 
у те сврхе. Прва комерцијална употреба 
поверљиве пријаве није комерцијална употреба у 
смислу овог закона. 
 

ПУ  

 

1.2 The Council acting by qualified majority on a 
proposal from the Commission, may amend paragraph 
1 (a) (i) and (ii) in order to adapt these provisions in 
the light of technical progress. 

 
 

НП Ова одредба прописује обавезу 
за Комисију  

2.1 Member States shall protect the topographies of 
semiconductor products by adopting legislative 
provisions conferring exclusive rights in accordance 

with the provisions of the Directive. 

 
 

ПУ  Закон о заштити 
топографија 
полупроводнички

х производа 
прописује 
искључива права 
носиоца права у 
члану 9. у складу 
са овом 
директивом 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

2.2 The topography of a semiconductor product shall be 
protected in so far as it satisfies the conditions that it 
is the result of its creator's own intellectual effort and 
is not commonplace in the semiconductor industry.  

Where the topography of a semiconductor product 
consists of elements that are commonplace in the 
semiconductor industry, it shall be protected only to 
the extent that the combination of such elements, 
taken as a whole, fulfils the abovementioned 
conditions. 

0.2 

3 

 

 

 

Предмет заштите у складу са овим законом може 
бити само топографија која У ОБИМУ У КОМЕ је 
резултат интелектуалног напора ствараоца и која у 
време њеног настанка није била У КОМЕ НИЈЕ 
општепозната у индустрији полупроводничких 

производа. 
 
Топографија која се састоји од комбинације 
елемената који су општепознати у индустрији 
полупроводничких производа може бити предмет 
заштите само ако посматрано У ОБИМУ У КОМЕ 
КОМБИНАЦИЈА ТИХ ЕЛЕМЕНАТА 
ПОСМАТРАНА у целини испуњава услове из 
става 1. овог члана. 

ПУ  

 

3.1 Subject to paragraphs 2 to 5, the right to protection 
shall apply in favour of persons who are the creators 

of the topographies of semiconductor products. 

0.1 

5.1 

Право на заштиту топографије има њен стваралац. 
 

ПУ 
  

3.2.a Member States may provide that,(a) where a 

topography is created in the course of the creator's 
employment, the right to protection shall apply in 
favour of the creator's employer unless the terms of 
employment provide to the contrary;  

0.1 

5.3 

Ако је топографија створена у радном односу, 
право на заштиту има послодавац ствараоца 

топографије, ако уговором о раду није другачије 
уговорено. 

ПУ 

  

3.2.b where a topography is created under a contract other 

than a contract of employment, the right to 
protection shall apply in favour of a party to the 
contract by whom the topography has been 
commissioned, unless the contract provides to the 
contrary.  

0.1 

5.5 

Ако је топографија створена на основу уговора 
који није уговор о раду, право на заштиту има 
уговорна страна која је топографију наручила, ако 
није другачије уговорено. 

ПУ 

  

3.3.a (a) As regards the persons referred to in paragraph 1, 
the right to protection shall apply in favour of natural 
persons who are nationals of a Member State or who 
have their habitual residence on the territory of a 
Member State. 

0.1 

6.1 

 

 

 

0.2 

Право на заштиту у складу са чланом 5. став 1. 
овог закона имају физичка лица која су 
држављани Републике Србије, односно неке од 
држава чланица Светске трговинске организације 
(у даљем тексту: СТО) или која имају 
пребивалиште на територији Републике Србије, 
односно на територији неке од држава чланица 

СТО;  
 
ДАНОМ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПУ 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

7.2 

(Самоста-
лни 
чланови 
Закона) 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ОДРЕДБА ЧЛАНА 6. 
СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ 
НА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ 
НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ИЛИ КОЈА 
ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

НЕКЕ ОД ТИХ ДРЖАВА; 
 
 

3.3.b Where Member States make provision in 
accordance with paragraph 2, the right to protection 
shall apply in favour of:  

(i) natural persons who are nationals of a Member 
State or who have their habitual residence on the 
territory of a Member State;  

(ii) companies or other legal persons which have a 
real and effective industrial or commercial 
establishment on the territory of a Member State.  

0.2 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

7.3 

(Самоста-
лни 
чланови 
Закона) 

Право на заштиту у складу са чланом 5. ст. 3. и 5. 
овог закона имају: 
1) физичка лица која су држављани Републике 
Србије, односно неке од држава чланица Светске 
трговинске организације (у даљем тексту: СТО) 
СТО или која имају пребивалиште на територији 
Републике Србије, односно на територији неке од 
држава чланица СТО;  

2) правна лица која имају СТВАРНО И 
ОЗБИЉНО ИНДУСТРИЈСКО ИЛИ 
ТРГОВИНСКО седиште на територији Републике 
Србије, односно на територији неке од држава 
чланица СТО. 
 
ДАНОМ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ОДРЕДБА ЧЛАНА 6. 

СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ 
НА: 
1) ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ 
НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ИЛИ КОЈА 
ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НЕКЕ ОД ТИХ ДРЖАВА; 
 2) ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СТВАРНО И 
ОЗБИЉНО ИНДУСТРИЈСКО ИЛИ 

ТРГОВИНСКО СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, ОДНОСНО 
ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СТО.  

ПУ 

  

3.4 Where no right to protection exists in accordance 
with other provisions of this Article, the right to 

protection shall also apply in favour of the persons 
referred to in paragraph 3 (b) (i) and (ii) who:  

(a) first commercially exploit within a Member 

0.2 

7.1 

 

Ако лица из члана 6. став 2. овог закона не 
испуњавају прописане услове право на заштиту 
има лице које АКО СЕ ПРАВО НА ЗАШТИТУ НЕ 
МОЖЕ ОСТВАРИТИ У СКЛАДУ СА 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 5. И 6. ОВОГ ЗАКОНА 
ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИМАЈУ ЛИЦА ИЗ 

ПУ  
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

State a topography which has not yet been 
exploited commercially anywhere in the world; 
and 

(b) have been exclusively authorized to exploit 
commercially the topography throughout the 
Community by the person entitled to dispose of it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 

7.4 

(Самоста-
лни 
чланови 

Закона) 

ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЗАКОНА 
КОЈА:  
1) је прво комерцијално употребило СУ ПРВА 
КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБИЛА топографију, 
која још увек није била комерцијално 

употребљена било где у свету, на територији 
Републике Србије, односно на територији неке од 
држава чланица СТО; И 
2) има ИМАЈУ искључиво овлашћење да 
комерцијално употребљава УПОТРЕБЉАВАЈУ 
топографију на територији Републике Србије, 
односно на територији неке од држава чланица 
СТО, од стране лица које има право да располаже 
том топографијом. 

 
ДАНОМ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ОДРЕДБА ЧЛАНА 7. 
СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ НА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 6. 
СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА КОЈА:  
1) СУ ПРВА КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБИЛА 
ТОПОГРАФИЈУ, КОЈА ЈОШ УВЕК НИЈЕ БИЛА 

КОМЕРЦИЈАЛНО УПОТРЕБЉЕНА БИЛО ГДЕ 
У СВЕТУ, НА ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА, ОДНОСНО ДРЖАВА ЧЛАНИЦА 
СТО. 
2) ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО 
ОВЛАШЋЕЊЕ ДА КОМЕРЦИЈАЛНО 
УПОТРЕБЉАВАЈУ ТОПОГРАФИЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, 

ОДНОСНО ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СТО, ОД 
СТРАНЕ ЛИЦА КОЈЕ ИМА ПРАВО ДА 
РАСПОЛАЖЕ ТОМ ТОПОГРАФИЈОМ. 

3.5 The right to protection shall also apply in favour of 
the successors in title of the persons mentioned in 
paragraphs 1 to 4. 

0.1 

5.6 

0.2 

7.2 

Право на заштиту имају правни следбеници лица 
из ст. 1, 2, 3 и 5. овог члана. 
 
ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИМАЈУ ПРАВНИ 
СЛЕДБЕНИЦИ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

ПУ  
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

3.6 Subject to paragraph 7, Member States may negotiate 
and conclude agreements or understandings with third 
States and multilateral Conventions concerning the 
legal protection of topographies of semiconductor 
products whilst respecting Community law and in 

particular the rules laid down in this Directive. 

 
 

НУ Опциона одредба 

 

3.7 Member States may enter into negotiations which 

third States with a view to extending the right to 
protection to persons who do not benefit from the 
right to protection according to the provisions of 
this Directive. Member States who enter into such 
negotiations shall inform the Commission thereof.  

When a Member State wishes to extend protection 
to persons who otherwise do not benefit from the 

right to protection according to the provisions of 
this Directive or to conclude an agreement or 
understanding on the extension of protection with a 
non-Member State it shall notify the Commission. 
The Commission shall inform the other Member 
States thereof. The Member State shall hold the 
extension of protection or the conclusion of the 
agreement or understanding in abeyance for one 

month from the date on which it notifies the 
Commission. However, if within that period the 
Commission notifies the Member State concerned 
of its intention to submit a proposal to the Council 
for all Member States to extend protection in 
respect of the persons or non-Member State 
concerned, the Member State shall hold the 
extension of protection or the conclusion of the 

agreement or undestanding in abeyance for a 
period of two months from the date of the 
notification by the Member State.  

Where, before the end of this two-month period, 
the Commission submits such a proposal to the 
Council, the Member State shall hold the extension 
of protection or the conclusion of the agreement or 
understanding in abeyance for a further period of 
four months from the date on which the proposal 
was submitted.  

  

НУ Опциона одредба 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

In the absence of a Commission notification or 
proposal or a Council decision within the time 
limits prescribed above, the Member State may 
extend protection or conclude the agreement or 
understanding.  

A proposal by the Commission to extend 
protection, whether or not it is made following a 
notification by a Member State in accordance with 

the preceding paragraphs shall be adopted by the 
Council acting by qualified majority.  

A Decision of the Council on the basis of a 
Commission proposal shall not prevent a Member 

State from extending protection to persons, in 
addition to those to benefit from protection in all 
Member States, who were included in the 
envisaged extension, agreement or understanding 
as notified, unless the Council acting by qualified 
majority has decided otherwise.  

 

3.8 Commission proposals and Council decisions 
pursuant to paragraph 7 shall be published for 
information in the Official Journal of the European 
Communities. 
 
 

 
 

НП Ова одредба прописује обавезу 
за Комисију 

 

4.1 Member States may provide that the exclusive rights 
conferred in conformity with Article 2 shall not come 

into existence or shall no longer apply to the 
topography of a semiconductor product unless an 
application for registration in due form has been filed 
with a public authority within two years of its first 
commercial exploitation. Member States may require 
in addition to such registration that material 
identifying or exemplifying the topography or any 
combination thereof has been deposited with a public 

authority, as well as a statement as to the date of first 
commercial exploitation of the topography where it 
precedes the date of the applciation for registration. 

0.2 

20.1 

 

 

0.1 

21.1.2 

21.1.4 

Пријава за признање топографије може се КОЈА 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ 

ДАТУМА ПОДНОШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 23. ОВОГ 
ЗАКОНА МОРА СЕ надлежном органу поднети у 
року од две године од датума прве комерцијалне 
употребе топографије било где у свету.   
 
Пријава за признање топографије садржи: 
2) прилоге којима се топографија идентификује; 
4) изјаву када је топографија први пут 

комерцијално употребљена, ако је датум прве 
комерцијалне употребе ранији од датума 
подношења пријаве; 

ПУ  

 

4.2 Member States shall ensure that material deposited in 
conformity with paragraph 1 is not made available to 

0.1 
Подносилац пријаве, при подношењу пријаве, део 
прилога из члана 21. став 1. тачка 2) овог закона 

ПУ   
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

the public where it is a trade secret. This provision 
shall be without prejudice to the disclosure of such 
material pursuant to an order of a court or other 
competent authority to persons involved in litigation 
concerning the validity or infringement of the 

excusive rights referred to in Article 2. 

22 

 

26.2 

означава податке који су заштићени као пословна 
тајна. 
 
Делови прилога означени као пословна тајна не 
смеју бити доступни трећим лицима без дозволе 

подносиоца пријаве, носиоца права или без судске 
одлуке. 

4.3 Member States may require that transfers of rights in 
protected topographies be registered. 

0.1 

15.5 

Пренос права, лиценца и залога уписују се у 
одговарајући регистар надлежног органа. 

ПУ   

4.4 Member States may subject registration and deposit in 

accordance with paragraphs 1 and 3 to the payment of 
fees not exceeding their administrative costs. 
 

 
 НУ 

 

Опциона одредба за државе 

чланице 
 

4.5 Conditions prescribing the fulfilment of additional 
formalities for obtaining or maintaining protection 
shall not be admitted. 

 
 ПУ  

Законом нису 
предвиђени 
додатни услови 

4.6 Member States which require registration shall 
provide for legal remedies in favour of a person 
having the right to protection in accordance with the 
provisions of this Directive who can prove that 
another person has applied for or obtained the 
registration of a topography without his authorization. 

 

0.1 

32.7 

На грађанскоправну заштиту топографије сходно 
се примењују одредбе о грађанскоправној заштити 
закона којим се уређује заштита проналазака. 

ПУ  Члан 140. 

Закона о 
патентима 

Проналазач, 
његов правни 
следбеник или 

послодавац има 
право да тужбом 
захтева од суда да 
утврди да има 
право на заштиту 
одређеног 
проналаска, 
уместо лица или 

заједно са лицем 
које је пријавило 
тај проналазак.  
 
Ако је решењем 
надлежног органа 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

признато право, 
проналазач, његов 
правни следбеник 
или послодавац из 
става 1. овог 

члана може 
тужбом од суда 
тражити да 
утврди да је он 
носилац права 
уместо лица или 
заједно са лицем 
које је уписано 
као носилац 

права.  

5.1.a The exclusive rights referred to in Article 2 shall 

include the rights to authorize or prohibit any of the 
following acts:  

(a) reproduction of a topography in so far as it is 
protected under Article 2 (2);  

 

0.2 

9.2.1 

 

 

 

Носилац права из признате топографије (у даљем 

тексту: носилац права) има искључиво право да 
забрани сваком трећем лицу да без његовог 
овлашћења: 
1) умножава топографију или њене битне делове 
на било који начин или у било којој форми У 
ОБИМУ У КОМЕ ОНА УЖИВА ЗАШТИТУ ИЗ 
ЧЛАНА 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

ПУ  

 

5.1.b b) commercial exploitation or the importation for that 
purpose of a topography or of a semiconductor 
product manufactured by using the topography. 

0.2 

9.2.2 

2) комерцијално употребљава или увози за те 
сврхе заштићену топографију или 
полупроводнички производ који садржи 
заштићену топографију или производ који у себи 
садржи такав полупроводнички производ. 
 

ПУ  

 

5.2 Notwithstanding paragraph 1, a Member State pay 
permit the reproduction of a topography privately for 

non commercial aims. 

0.1 

10.1.1 

 

Не сматра се повредом права из члана 9. овог 
закона: 

1) умножавање заштићене топографије за личну 
употребу у некомерцијалне сврхе; 

ПУ  

 

5.3 The exclusive rights referred to in paragraph 1 (a) 

shall not apply to reproduction for the purpose of 
analyzing, evaluating or teaching the concepts, 
processes, systems or techniques embodied in the 
topography or the topography itself. 

0.1 

10.1.2 

 

2) умножавање топографије у циљу анализирања, 

процене или наставе о идејама, поступцима, 
системима или техникама садржаним у 
топографији или саме топографије; 

ПУ  
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

5.4 The exclusive rights referred to in paragraph 1 shall 
not extend to any such act in relation to a topography 
meeting the requirements of Article 2 (2) and created 
on the basis of an analysis and evaluation of another 
topography, carried out in conformity with paragraph 

3. 

0.1 

10.1.3 

 

3) ако неко лице, на основу анализе или 
истраживања заштићене топографије, створи 
топографију која испуњава услове из члана 3. ст. 
1. и 2. овог закона. 

ПУ  

 

5.5 The exclusive rights to authorize or prohibit the 

acts specified in paragraph 1 (b) shall not apply to 
any such act committed after the topography or the 
semiconductor product has been put on the market 
in a Member State by the person entitled to 
authorize its marketing or with his consent.  

0.1 

11 

 

 

 

 

0.2 

7.1 

(Прелазне 
и завршне 

одредбе) 

Искључиво право носиоца права да забрани 

сваком трећем лицу да без његовог овлашћења 
предузима радње из члана 9. овог закона 
исцрпљује се за територију Републике Србије 
након стављања заштићене топографије или 
полупроводничког производа који у себи садржи 
заштићену топографију у промет на територији 
Републике Србије од стране носиоца права или 
другог лица које има његово овлашћење. 
 

ДАНОМ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, ОДРЕДБА ЧЛАНА 11. 
ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ И НА 
ТОПОГРАФИЈУ, ОДНОСНО 
ПОЛУПРОВОДНИЧКИ ПРОИЗВОД КОЈИ У 
СЕБИ САДРЖИ ЗАШТИЋЕНУ ТОПОГРАФИЈУ, 
СТАВЉЕНУ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ 
НЕКЕ ОД ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, ОДНОСНО 

ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СТО, ОД СТРАНЕ 
НОСИОЦА ТОПОГРАФИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ 
ЛИЦА КОЈЕ ИМА ЊЕГОВО ОВЛАШЋЕЊЕ. 
 

ПУ  

 

5.6 6. A person who, when he acquires a semiconductor 

product, does not know, or has no reasonable grounds 
to believe, that the product is protected by an 
exclusive right conferred by a Member State in 
conformity with this Directive shall not be prevented 
from commercially exploiting that product.  

 

0.1 

32.2 

 

 

Не сматра се повредом права на топографију 
комерцијална употреба полупроводничког 
производа у коме је садржана заштићена 
топографија, ако лице које је набавило 
полупроводнички производ у том тренутку није 
знало или није могло знати да је у њему садржана 

заштићена топографија.  
 

ПУ  

 

5.6.1 However, for acts committed after that person knows, 

or has reasonable grounds to believe, that the 
semiconductor product is so protected, Member States 
shall ensure that on the demand of the rightholder a 

0.1 

32.3 

На захтев носиоца права суд може обавезати лице 
из става 2. овог члана да плати накнаду за 

комерцијалну употребу полупроводничког 
производа који садржи заштићену топографију, 
као и производа који садржи такав 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

tribunal may require, in accordance with the 
provisions of the national law applicable, the payment 
of adequate remuneration. 

 

 

0.1 

32.5 

полупроводнички производ од тренутка када је 
сазнало или је било у могућности да сазна да је 
топографија заштићена. 
 
Висина накнаде која припада носиоцу одређује се 

у висини накнаде коју би носилац права добио за 
слободно уговорену лиценцу за ту топографију.  

5.7 7. The provisions of paragraph 6 shall apply to the 
successors in title of the person referred to in the first 
sentence of that paragraph. 
 

0.1 

32.4 

Одредбе ст. 2. и 3. овог члана примењују се и на 
правне следбенике лица које је стекло 
полупроводнички производ на коме постоје 
искључива права на признатој топографији.  

ПУ  
 

6 Member States shall not subject the exclusive rights 
referred to in Article 2 to licences granted, for the sole 

reason that a certain period of time has elapsed, 
automatically, and by operation of law.  

 

 
 

ПУ  Овим законом 
нису условљена 
искључива права 
у смислу овог 
члана, с обзиром 
да законом није 
прописано такво 

условљавање. 

7.1.a Member States shall provide that the  

exclusive rights referred to in Article 2 shall come 
into existence:  

(a) where registration is the condition for the 
coming into existence of the exclusive rights in 
accordance with Article 4, on the earlier of the 
following dates:  

(i) the date when the topography is first 
commercially exploited anywhere in the world;  

(ii) the date when an application or registration has 
been filed in due form; or  

0.2 

9.1 

 

0.1 

12 

ПРАВО НА ТОПОГРАФИЈУ СЕ СТИЧЕ 

УПИСОМ ТОПОГРАФИЈЕ У РЕГИСТАР 
ТОПОГРАФИЈА. 
 
Искључиво право носиоца права да забрани 
сваком трећем лицу да без његовог овлашћења 
предузима радње из члана 9. овог закона настаје 
даном прве комерцијалне употребе топографије 
било где у свету или даном подношења пријаве за 

признање права на топографију (у даљем тексту: 
пријава) којој је признат датум подношења, 
зависно од тога који је дан ранији. 

ПУ  

 

7.1.b (b) when the topography is first commercially 
exploited anywhere in the world; or  

 

 
 

НП 
0.2 
9.1 

ПРАВО НА ТОПОГРАФИЈУ 
СЕ СТИЧЕ УПИСОМ 
ТОПОГРАФИЈЕ У РЕГИСТАР 
ТОПОГРАФИЈА. 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

7.1.c (c) when the topography is first fixed or encoded. 
 

 
НП 

0.2 
9.1 
ПРАВО НА ТОПОГРАФИЈУ 
СЕ СТИЧЕ УПИСОМ 
ТОПОГРАФИЈЕ У РЕГИСТАР 

ТОПОГРАФИЈА. 

 

7.2 Where the exclusive rights come into existence in 

accordance with paragraph 1 (a) or (b), the Member 
States shall provide, for the period prior to those 
rights coming into existence, legal remedies in favour 
of a person having the right to protection in 
accordance with the provisions of this Directive who 
can prove that another person has fraudulently 
reproduced or commercially exploited or imported for 
that purpose a topography. This paragraph shall be 
without prejudice to legal remedies made available to 

enforce the exclusive rights conferred in conformity 
with Article 2. 

0.2 

32.6 

Ако носилац докаже да је неко лице, пре датума из 

члана 12. овог закона, преваром отпочело 
производњу, комерцијалну употребу или увоз у те 
сврхе заштићене топографије, или 
полупроводничког производа који садржи 
заштићену топографију, или производа који у себи 
садржи такав полупроводнички производ, суд ће 
то лице обавезати да носиоцу плати накнаду из 
става 5. овог члана. 

ПУ  

 

7.3 

 

 

 

 

The exclusive rights shall come to an end 10 years 
from the end of the calendar year in which the 
topography is first commercially exploited 

anywhere in the world or, where registration is a 
condition for the coming into existence or 
continuing application of the exclusive rights, 10 
years from the earlier of the following dates:  

(a) the end of the calendar year in which the 
topography is first commercially exploited 
anywhere in the world;  

(b) the end of the calendar year in which the 
application for registration has been filed in due 
form.  

0.1 

13 

Право из члана 12. овога закона престаје истеком 
календарске године у којој се навршава десет 
година од дана настанка искључивих права.  
 

ПУ  

 

7.4 Where a topography has not been commercially 

exploited anywhere in the world within a period of 15 
years from its first fixation or encoding, any exclusive 
rights in existence pursuant to paragraph 1 shall come 
to an end and no new exclusive rights shall come into 
existence unless an application for registration in due 
form has been filed within that period in those 
Member States where registration is a condition for 

0.2 

20.2 

Ако топографија није комерцијално употребљена 

пријава за признање топографије НИГДЕ У 
СВЕТУ, ПРИЈАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
не може се надлежном органу поднети након 
протека 15 година од дана њеног настанка. 
 

ПУ 
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

the coming into existence or continuing application of 
the exclusive rights. 

8 The protection granted to the topographies of 

semiconductor products in accordance with Article 
2 shall not extend to any concept, process, system, 
technique or encoded information embodied in the 
topography other than the topography itself.  

0.1 

4.2 

Заштита коју ужива топографија 
полупроводничких производа у складу 
са овим законом не може се проширити на идеју, 
поступак, систем, технику на 
којој је топографија заснована или шифровану 

информацију садржану у топографији осим на 
саму топографију. 

ПУ  

 

9.1 Where the legislation of Member States provides 

that semiconductor products manufactured using 
protected topographies may carry an indication, the 
indication to be used shall be a capital T as 
follows: T, 'T ', [ T ] , T , T * or T .  

0.1 

14 

За време трајања искључивих права носилац права 

може полупроводнички производ који у себи 
садржи заштићену топографију обележавати 
великим словом „Т”. 

ПУ  

 

10.1 The provisions of this Directive shall be without 
prejudice to legal provisions concerning patent and 
utility model rights. 

 
 

НП  
 

10.2 The provisions of this Directive shall be without 
prejudice:  

(a) to rights conferred by the Member States in 
fulfilment of their obligations under international 
agreements, including provisions extending such 
rights to nationals of, or residents in, the territory 
of the Member State concerned;  

(b) to the law of copyright in Member States, 
restricting the reproduction of drawing or other 
artistic representations of topographies by copying 
them in two dimensions.  

 
 

НП  

 

10.3 Protection granted by national law to topographies of 
semiconductor products fixed or encoded before the 
entry into force of the national provisions enacting the 
Directive, but no later than the date set out in Article 
11 (1), shall not be affected by the provisions of this 
Directive. CHAPTER 4 

 
 

НП  

 

11.1 Member States shall bring into force the laws, 

regulations or administrative provisions necessary 
to comply with this Directive by 7 November 

 

 
НП  
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а) а1) б) б1) в) г) д) 

1987.  

11.2  Member States shall ensure that they communicate 

to the Commission the texts of the main provisions 
of national law which they adopt in the field 
covered by this Directive.  

 

 
НП  

 

12 This Directive is addressed to the Member States.   
 

НП   
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