
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 

ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

 

Члан 1. 

У члану 3. став 1. реч: „која” замењује се речима: „у обиму у коме ˮ, а речи: „која у 

време њеног настанка није билаˮ, замењују се речима: „у коме није”. 

У ставу 2. речи: „ако посматрано” замењују се речима: „у обиму у коме 

комбинација тих елемената посматрана”.  

 

Члан 2. 

У члану 6. став 2. тачка 1) речи: „Светске трговинске организације (у даљем тексту: 

СТО)” замењују се скраћеницом: „СТО”. 

У ставу 2. тачка 2) после речи „која имају” додају се речи „стварно и озбиљно 

индустријско или трговинско”. 

 

Члан 3. 

 У члану 7. став 1. речи: „Ако лица из члана 6. став 2. овог закона не испуњавају 

прописане услове право на заштиту има лице које” замењују се речима: „Ако се право на 

заштиту не може остварити у складу са одредбама чл. 5. и 6. овог закона право на заштиту 

имају лица из члана 6. став 2. овог закона која:”  

 У ставу 1. тачка 1) речи: „је прво комерцијално употребило” замењују се речима: 

„су прва комерцијално употребила”, a иза речи: „држава чланица СТО” тачка зарез брише 

се и додаје се везник „и”. 

 У тачки 2) реч: „има” замењује се речју: „имају”, а реч: „употребљава” замењује се 

речју: „употребљавају”. 

 После става 1. додаје нови став 2, који гласи: 

„Право на заштиту имају правни следбеници лица из ставa 1. овог члана.” 

 

 

Члан 4. 

 У члану 9. додаје се нови став 1, који гласи: 

„Право на топографију се стиче уписом топографије у Регистар топографија.” 

 Досадашњи став 1. постаје став 2. 

 У досадашњем ставу 1. тачка 1) речи: „или њене битне делове на било који начин 

или у било којој форми” замењују се речима: „у обиму у коме она ужива заштиту из члана 

3. овог закона” 

  У досадашњем ставу 1. тачка 2)  после речи: „који садржи заштићену топографију” 

речи: „или производ који у себи садржи такав полупроводнички производ” бришу се. 

 

Члан 5. 

 У члану 20. став 1. речи: „може се” замењује се речима: „која испуњава услове за 

признање датума подношења из члана 23. овог закона мора се”. 

 У ставу 2. речи: „пријава за признање топографије” замењују се речима: „нигде у 

свету, пријава из става 1. овог члана”. 

 



Члан 6. 

У члану 32. став 3. после речи: „топографију” запета и речи: „као и производа који 

садржи такав полупроводнички производ” бришу се. 

У ставу 6. после речи: „топографије” запета и речи: „или полупроводничког 

производа који садржи заштићену топографију, или производа који у себи садржи такав 

полупроводнички производ” бришу се. 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

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. 

Даном приступања Републике Србије Европској унији, одредба члана 6. став 1. 

овог закона примењиваће се на физичка лица која су држављани неке од држава чланица, 

односно држава чланица СТО или која имају пребивалиште на територији неке од тих 

држава; 

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, односно држава 

чланица СТО 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.  

 Даном приступања Републике Србије Европској унији, одредбe члана 7. 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. 

 

Члан 8. 

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

Републике Србије”.  
 


