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НАЦРТ 

 

 

 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ  

ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим законом уређује се заштита топографија полупроводничких производа, као и 

поступак за упис топографија полупроводничких производа у регистар топографија који 

води орган државне управе  надлежан за послове интелектуалне својине Републике Србије 

(у даљем тексту: надлежни орган). 

 

Значење израза 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) „надлежни орган” је орган државне управе  надлежан за послове интелектуалне 

својине Републике Србије; 

2) „стваралац” је физичко лице које је својим интелектуалним напором створило 

топографију; 

3)  „лице” је физичко, односно правно лице; 

4) „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 узорком;  

5) „топографија” је топографија полупроводничког производа која се састоји из 

низа 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; 

6) „комерцијална употреба” је продаја, давање у закуп, давање лиценце или било 

који други начин комерцијалне дистрибуције укључујући и понуду у те сврхе. Само прва 

комерцијална употреба топографије под условима поверљивости не сматра се 

комерцијалном употребом у смислу овог закона, изузев код поверљиве топографије. 
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II    УСЛОВИ И ОБИМ ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ И  

ПРАВО НА ЗАШТИТУ ТОПОГРАФИЈЕ 

 

Услови и обим заштите топографије 

 

Члан 3. 

У складу са овим законом, топографија се штити искључивим првима у обиму у 

коме је резултат интелектуалног напора ствараоца и у коме, 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 штити се у обиму у коме комбинација тих 

елемената посматрана у целини испуњава услове из става 3. овог члана. 

Заштиту у складу са овим законом ужива и део топографије који се може 

самостално употребљавати, као и производ (главна ствар) који садржи полупроводнички 

производ произведен коришћењем топографије, ако се такав полупроводнички производ 

не може одвојити од главне ствари без њеног оштећења или уништења. 

Заштита коју ужива топографија у складу са овим законом не обухвата било који 

концепт, поступак, систем, техничку или кодирану информацију садржану у топографији 

другачију од топографије као такве. 

 

Право на заштиту топографије 

 

Члан 4. 

Право на заштиту топографије стиче се уписом топографије у регистар топографија 

који води надлежни орган (у даљем тексту: Регистар топографија). 

Право на заштиту топографије (у даљем тексту: право на заштиту) има носилац 

топографије. 

  Носилац топографије може бити:  

1) стваралац;  

2) послодавац ствараоца, ако је топографија створена у радном односу и уколико 

уговором о раду није другачије уговорено. 

3) уговорна страна која је наручила топографију, ако је топографија створена на 

основу уговора који није уговор о раду и уколико другачије није уговорено;  

4) лице које је прво комерцијално употребило топографију на територији 

Републике Србије, односно на територији неке од држава чланица Светске трговинске 

организације (у даљем тексту: СТО), а која није била комерцијално употребљена било где 

у свету;  

5) лице које 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. 

6) правни следбеник лица из тач. 1) до 5) овог члана. 

Носилац топографије има право на заштиту:  

1) ако је држављанин Републике Србије, односно неке од држава чланица СТО или 

ако има пребивалиште на територији Републике Србије, односно на територији неке од 

држава чланица СТО;  
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2) ако има стварно и озбиљно индустријско или трговинско седиште на територији 

Републике Србије, односно на територији неке од држава чланица СТО.  

Страно лице које не испуњава услове из става 3. овог члана ужива иста права као и 

домаће лице, ако то произилази уз међународних уговора који обавезују Републику 

Србију. 

 

III  ИСКЉУЧИВА ПРАВА 

 

1. Садржина искључивих права 

 

Члан 5. 

Искључива права из члана 3. овог закона су право носиоца топографије да дозволи 

трећим лицима и право да забрани трећим лицима да без његовог овлашћења: 

1)   умножавају топографију у обиму из члана 3. овог закона; 

2) комерцијално употребљавају или увозе у ту сврху топографију или 

полупроводнички производ произведен коришћењем топографије. 

 

2. Ограничење искључивих права 

 

Изузеци од искључивих права  

 

Члан 6. 

Искључива права из члана 5. овог закона не односе се на:  

1)  умножавање топографије за личну употребу у некомерцијалне сврхе;  

2) умножавање топографије у сврху анализирања, процене или наставе о 

топографији или о концептима, поступцима, системима или техникама садржаним у 

топографији; 

3)  радње из члана 5. став 1. тач. 1) и 2) које се односе на топографију, која 

испуњава услове из члана 3. ст. 1. и 2. овог закона и која је створена на основу анализе или 

процене, у складу са тачком 2) овог члана, друге топографије која ужива заштиту у складу 

са овим законом; 

4) комерцијалну употребу полупроводничког производа, ако лице које је набавило 

полупроводнички производ, односно његов правни следбеник, није знало или није могло 

знати да је полупроводнички производ произведен коришћењем топографије која ужива 

заштиту у складу са овим законом.  

 

Исцрпљење искључивих права 

 

Члан 7. 

Искључива права из члана 5. овог закона исцрпљују се након стављања 

топографије или полупроводничког производа који је произведен коришћењем 

топографије у промет на територији Републике Србије од стране носиоца топографије или 

другог лица које има његово овлашћење. 
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Принудна лиценца 

 

Члан 8. 

Обим и трајање принудне лиценце може се ограничити само у циљу јавне 

некомерцијалне употребе или да би се стало на пут пракси која је у судском или управном 

поступку одређена као супротна начелу слободне конкуренције. 

 

3. Трајање искључивих права 

 

Настанак искључивих права 

 

Члан 9. 

Искључива права из члана 3. овог закона настају на дан прве комерцијалне 

употребе топографије било где у свету или на дан који је утврђен као датум подношења 

захтева за упис топографије, зависно од тога који је дан ранији.  

 

Престанак искључивих права 

 

Члан 10. 

Искључива права из члана 3. овог закона престају истеком календарске године у 

којој се навршава десет година од дана настанка искључивих права.  

 

Означавање топографије за време трајања искључивих права 

 

Члан 11. 

За све време трајања искључивих права носилац топографије може 

полупроводнички производ који је произведен коришћењем топографије обележавати 

великим словом: „Т”. 

 

Повреда искључивих права 

 

Члан 12. 

Повредом искључивих права носиоца топографије сматра се свако неовлашћено 

предузимање било које радње из члана 5. овог закона.  

На захтев носиоца топографије суд може обавезати лице из члана 5. став 2. тачка 4) 

овог закона, односно његовог правног следбеника, да плати накнаду за комерцијалну 

употребу полупроводничког производа, од тренутка када је сазнало или је било у 

могућности да сазна да је да је полупроводнички производ произведен коришћењем 

топографије која ужива заштиту у складу са овим законом. 

Накнада из става 2. овог члана не може бити нижа од уобичајене накнаде коју би 

носилац топографије примио да је лиценца за искоришћавање топографије била 

уговорена.  

Ако носилац топографије докаже да је неко лице, пре дана настанка искључивих 

права, преваром отпочело умножавање, комерцијалну употребу или увоз у те сврхе 

топографије или полупроводничког производа који је произведен коришћењем 
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топографије која ужива заштиту у складу са овим законом суд ће то лице обавезати да 

носиоцу топографије плати накнаду из става 3. овог члана. 

 

V ПОСТУПАК ЗА УПИС ТОПОГРАФИЈЕ  

У РЕГИСТАР ТОПОГРАФИЈА  

 

Заједничке одредбе 

 

Члан 13. 

Поступак за упис топографије у Регистар топографија води надлежни орган.  

Против одлука надлежног органа донетих у поступку из става 1. овог члана може 

се изјавити жалба Влади. 

 

Таксе и накнаде трошкова 

 

Члан 14. 

У поступку пред надлежним органом плаћају се таксe у складу са посебним 

прописом којим се уређују административне таксе, а за које се надлежном органу 

доставља доказ о уплати.  

 

Регистар топографија 

 

Члан 15. 

Регистар топографија садржи: број и утврђени датум подношења захтева за упис 

топографије у Регистар топографија; лично име и адресу подносиоцу захтева, односно 

лично име и адресу физичког лица са својством предузетника, односно пословно име, 

седиште и облик организовања, назив државе чији је држављанин, односно у којој има 

пребивалиште за физичка лица или седиште за правна лица (у даљем тексту: подаци о 

подносиоцу захтева); лично име и адресу носиоца топографије, односно лично име и 

адресу физичког лица са својством предузетника, односно пословно име, седиште и облик 

организовања, назив државе чији је држављанин, односно у којој има пребивалиште за 

физичка лица или седиште за правна лица (у даљем тексту: подаци о носиоцу 

топографије); лично име и адресу ствараоца (у даљем тексту: подаци о ствараоцу), 

односно назначење да је достављена изјава ствараоца не жели да подаци о њему буду 

објављени у службеном гласилу, односно наведени у Регистру топографија, као и у 

другим исправама прописним законом; име, презиме и адресу, односно пословно име и 

седиште заступника (у даљем тексту: подаци о заступнику); датум настанка топографије, 

када топографија није комерцијално употребљена, односно датум и место прве 

комерцијалне употребе топографије било где у свету; 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 искључивих права и податке о току и исходу поступка по 

поднетом захтеву. 
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Поновно успостављање права 

 

Члан 16. 

Предлог за поновно успостављане права не може се поднети због пропуштања рока 

за подношење захтева за упис топографије у Регистар топографија прописаног овим 

законом. 

 

Покретање поступка за уписа топографије у Регистар топографија 

 

Члан 17. 

Поступак за уписа топографије у Регистар топографија покреће се захтевом за упис 

топографије у Регистар топографија (у даљем тексту: захтев за упис). 

За сваку топографију подноси се посебан захтев за упис.  

Захтев за упис подноси се у два примерка.  

Ако захтев за упис није поднет у два примерака, надлежни орган копира 

достављени захтев за упис у још један примерак о трошку подносиоца захтева. 

 

Рок за подношење захтева за упис 

 

Члан 18. 

Захтев за упис, који испуњава услове за утврђење датума подношења, мора се 

поднети надлежном органу у року од две године од дана прве комерцијалне употребе 

топографије било где у свету.  

Ако топографија није комерцијално употребљена било где у свету захтев из ставе 

1. овог члана мора се поднети надлежном органу  у року од 15 година од дана њеног 

настанка. 

Неблаговремен захтев за упис надлежни орган одбацује закључком.  

 

Захтев за упис  

 

Члан 19. 

Захтев за упис садржи: назначење да се тражи упис топографије у Регистар 

топографија; податке о подносиоцу захтева; податке о ствараоцу, односно назначење  да 

ствараоца не жели да подаци о њему буду објављени у службеном гласилу, односно 

наведени у Регистру топографија, као и у другим исправама прописним законом; податке 

о заступнику када се захтев подноси преко заступника; назив топографије; датум настанка 

топографије, када топографија није комерцијално употребљена, односно датум и место 

прве комерцијалне употребе топографије било где у свету; потпис подносиоца захтева, 

односно заступника. 

Уз захтев се подносе: 

1) прилози којима се топографија идентификује (опис и приказ топографије);  

2) изјава када је топографија први пут комерцијално употребљена било где у свету 

или ако топографија није комерцијално употребљена изјава о датуму настанка 

топографије;  

3) изјава о правном основу стицања права на подношење захтева, ако подносилац 

захтева није и стваралац; 
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4) изјава ствараоца, у случају не жели да подаци о њему буду објављени у 

службеном гласилу, односно наведени у Регистру топографија, као и у другим исправама 

прописним законом; 

5) изјава о заједничком представнику, када постоји више подносилаца захтева или 

пуномоћје, када се захтев подноси преко заступника; 

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

Поред описа и приказа топографије уз захтев се може поднети и примерак 

полупроводничког производа који је произведен коришћењем топографије, ако је 

топографија комерцијално употребљена. 

Подносилац захтева, при подношењу захтева, може прилоге којима се топографија 

идентификује означити као пословну тајну, у ком случају ти прилози неће бити доступни 

трећим лицима, без дозволе подносиоца захтева, односно носиоца топографије или налога 

суда, другог државног органа или органа на кога су пренета јавна овлашћења.  

Надлежни орган прописује садржину и изглед прилога који се подносе уз захтев за 

упис.  

 

Утврђени датум подношења захтева за упис 

 

Члан 20. 

Као датум подношења захтева за упис надлежни орган закључком утврђује датум 

на који захтев за упис садржи податке о подносиоцу захтева и уз који је достављен један 

од прилога из члана 19. став 3. овог закона, којим се топографија идентификује. 

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови из става 2. овог члана, 

обавештава подносиоца захтева о резултатима испитивања и позива га да у року од два 

месеца од пријема обавештења отклони утврђене недостатке. 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке у року из става 3. овог члана, 

надлежни орган као датум подношења захтева утврђује датум када су отклоњени 

недостаци. 

Ако подносилац не отклони утврђене недостатке у року из става 3. овог члана, 

надлежни орган доноси закључак о одбацивању захтева. 

Захтев коме је утврђен датум подношења уписује се у Регистар топографија. 

 

Испитивање уредности захтева за упис  

 

Члан 21. 

Захтев за упис уредан је ако садржи податке и прилоге из члана 19. овог закона. 

Ако је захтев за упис неуредан надлежни орган обавештава подносиоца захтева о 

резултатима испитивања уредности захтева за упис и позива га да у року од два месеца од 

пријема обавештења уреди захтев. 

Ако подносилац не уреди у року из става 2. овог члана, надлежни орган доноси 

закључак о одбацивању захтева, као неуредног.  

На образложени захтев надлежни орган доноси закључак о продужењу рока из 

става 2. овог члана за време које сматра оправданим, али не дуже од три месеца. 
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Испитивање услова за упис топографије у Регистар топографија 

 

Члан 22. 

Ако је захтев за упис уредан надлежни орган испитује:  

1) да ли је за сваку топографију поднет посебан захтев у смислу члана 17. став 2. 

овог закона; 

2) да ли прилози који се подносе уз захтев за упис имају прописани изглед и 

садржину;  

3) да ли је предмет захтева за упис топографија у смислу члана 2. став 1. тачка 5). 

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови из става 1. овог члана, 

обавештава подносиоца захтева о резултатима испитивања и позива га, онолико пута 

колико оцени да је то неопходно, да отклони утврђене недостатке, односно да се изјасни о 

разлозима за одбијање уписа, у року који не може бити краћи од два месеца, нити дужи од 

три месеца од пријема обавештења.  

Ако подносилац захтева у року не достави одговор на обавештење о резултатима 

испитивања из става 2. овог члана, надлежни орган доноси закључак о одбацивању захтева 

за упис.  

Надлежни орган доноси решење о одбијању захтева за упис ако подносилац захтева 

у року достави одговор на обавештење о резултатима испитивања из става 2. овог члана, 

али не отклони утврђене недостатке или се изјасни о разлозима за одбијања уписа а 

надлежни орган и даље сматра да захтев треба одбити. 

На образложени захтев надлежни орган доноси закључак о продужењу рока из 

става 2. овог члана за време које сматра оправданим али не дуже од три месеца. 

 

Упис, објава уписа топографије у Регистар топографија и издавање исправе  

 

Члан 23. 

Ако су испуњени услови из члана 22. овог закона и ако су достављени докази о 

уплатама таксе за исправу и накнаде трошкова за објаву надлежни орган доноси решење о 

упису топографије у Регистар топографија.  

По упису топографије у Регистар топографија носиоцу топографије се издаје 

исправа о уписаној топографији, која садржи податке из решења из става 1. овог члана. 

Подаци  уписани у Регистар топографија објављују се у службеном гласилу.  

 

VI ОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВИМ ТОПОГРАФИЈЕ 

 

Разлози за оглашавање ништавим топографије 

 

Члан 24. 

Надлежни орган може у свако доба огласити ништавом топографију, у целини или 

делимично, ако утврди да:  

1) предмет заштите није топографија у смислу члана 2. став 1. тачка 5) овог закона;  

2) топографија не испуњава услове из члана 3. ст. 1. и 2. овог закона; 

3) пријава није поднета у року из члана 18. овог закона;  

4) носилац топографије не испуњава услове из члана 4. став 4.  овог закона;  

5) прилози из члана 19. став 2. тачка 1)  овог закона немају прописану садржину. 
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Поступак оглашавања ништавим топографије 

 

Члан 25. 

Поступак за оглашавање ништавим патента покреће се само на писани предлог 

надлежном органу. 

У току поступка оглашавања ништавим топографије, надлежни орган одржава 

усмену расправу само ако оцени да је њено одржавање неопходно за утврђивање одлучних 

чињеница битних за доношење законите и правилне одлуке по предлогу.  

Оглашавање ништавим топографије, у целини или делимично, нема дејство на 

правоснажне судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права, као и на закључене 

уговоре којима се топографија преноси или којима се уступа право искоришћавања 

топографије, ако су и у мери у којој су ти уговори извршени, под условом да је тужилац, 

односно носилац топографије био савестан. 

Надлежни орган по правоснажности решења о оглашавању ништавим топографије, 

у целини или делимичном, објављују се у службеном гласилу податак о оглашавању 

ништавим топографије, у целини или делимично.  

 

VII СХОДНА ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ДРУГИХ ЗАКОНА  

 

Члан 26. 

Одреде закона којим се уређује правна заштита проналазака, патентом или малим 

патентом, а које се односе на стварање проналаска од стране више лица, заједничким 

радом или независно један од другог; заступање; права проналазача; принудну лиценцу; 

престанак права због одустанка од пријаве за заштиту проналаска патентом и одрицања од 

патента, односно услед смрти и престанка постојања подносиоца пријаве или носиоца 

патента; упис промене у регистар; проналазак од значаја за одбрану и безбедност 

Републике Србије, проналазак из радног односа; таксе и накнаде трошкова; поновно 

успостављање права; изјаву о правном основу на подношење захтева и изјаву ствараоца да 

не жели да буде наведен у захтеву за упис; издвојену пријаву; садржај који је забрањено 

наводити у пријави патента; испитивање по хитном поступку; грађанско-правну заштиту 

права сходно се примењују на топографију која ужива заштиту у складу са овим законом.   

На питања поступка за упис топографије у Регистар топографија или поступка у 

вези са уписаном топографијом која нису уређена овим законом и на која се не примењују 

одредбе закона којим се уређује правна заштита проналазака, патентом или малим 

патентом, сходно се промењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

Регистар пријава и Регистар топографија установљени Законом о заштити 

топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, број 55/13), 

настављају да се воде као Регистар топографија у складу са овим законом.  

Топографије које важе на дан ступања на снагу овог закона остају на снази и на 

њих ће се примењивати одредбе овог закона.  
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Одредбе овог закона примењиваће се и на поступке пред надлежним органом који 

нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, као и на започете поступке пред 

другим оранима који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани. 

 

 

Члан 28. 

Даном приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 7. овог 

закона примењиваће се и на топографију, односно полупроводнички производ који је 

произведен коришћењем топографије, стављену у промет на територију неке од држава 

чланица од стране носиоца топографије или другог лица које има његово овлашћење. 

 

 

Члан 29. 

Подзаконски пропис за извршење овог закона биће донети у року од четири месеца 

од дана ступања на снагу овог закона.  

До доношења прописа из става 1. овог члана примењује се пропис донети на основу 

Закона о заштити топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС”, 

број 55/13).  

 

Члан 30. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити топографија 

полупроводничких производа („Службени гласник РС”, број 55/13).  

 

Члан 31. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

 


