
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 

 

Материја заштите топографија интегрисаних кола уређена је Законом о заштити 

топографија интегрисаних кола који је Народна скупштина Републике Србије усвојила је у 

децембру 2009. године. Постојећим Законом Република Србија је национално законодавство које 

регулише заштиту топографија интегрисаних кола у великој мери ускладила са међународним 

прописима.  

 Предложеним законом о заштити топографија полупроводничких производа је, у циљу 

потпуног усклађивања са Директивом о правној заштити топографија полупроводничких производа 

број 87/54 EEC од 16. децембра 1986. године (даље: Директива 87/54 ЕЕС), предложена заштита 

топографија полупроводничких производа уместо топографија интегрисаних кола како је 

прописано важећим законом. На овај начин се омогућава шира заштита топографија, јер се 

предлaже заштита за сва електрична кола укључујући и она направљена од дискретних 

компонената. Поред усклађивања са правним тековинама Европске Уније, решења предложена 

Законом о заштити топографија полупроводничких производа имају за циљ и да отклоне уочене 

недостатке важећег закона. Основни циљ предлагања новог закона је јачање правне заштите која се 

пружа носиоцима топографија. С тим у вези Нацртом закона о заштити топографија 

полупроводничких производа предлаже се увођење права на жалбу, казнених одредаба за 

привредни преступ и прекршај, а допуњују се и законодавна решења из важећег прописа која се 

односе на поступке остваривања грађанско-правне заштите.  

 

1. Проблеми који закон треба да реши и циљеви који ће се доношењем закона постићи 

 

        а)  Хармонизација са међународним прописима 

 

Проблем који предложени закон треба да реши јесте проблем неусклађености појединих 

одредаба домаћег прописа који регулише заштиту топографија интегрисаних кола са одредбама 

Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (даље: ТРИПС Споразум) и 

правним тековинама Европске уније. Република Србија је потписала Споразум о стабилизацији и 

придруживању и преузела обавезу да успостави зону слободне трговине и да усклади домаће 

законодавство са прописима који спадају у правне тековине Европске заједнице. Имајући у виду да 

је овим споразумом право интелектуалне својине оцењено као једно од приоритетних подручја која 

имају директан утицај на стварање зоне слободне трговине, то је неопходно извршити усклађивање 

ове области националног права са свим правним тековинама ЕУ. Обавезу пружања заштите 

ствараоцима топографија полупроводничких производа Европска унија је прописала за своје 

чланице Директивом 87/54 ЕЕС.  

 

б)   Усклађеност са националним прописима 

 

Упис уговора о залози је неопходно регулисати Законом о заштити топографија 

полупроводничких производа, а у циљу решавања проблема неусклађености са Законом о 

заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС”, бр. 57/03 

и 61/05 и 64/2006- испр). До доношења Закона о заложном праву на покретним стварима 

уписаним у регистар на залогу су се примењивале одредбе Закона о облигационим односима (чл. 

966-996) према којима је заложно право на покретним стварима настајало предајом ствари, а на 

потраживањима и другим правима самим закључењем уговора. Међутим, чланом 4. Закона о 

заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар изричито је прописано да упис 

уговора о залози у Регистар залоге има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а 

чланом 14. став 3. овог закона, прописано је да се одредбе тог закона примењују на залогу права 

интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар органа надлежног за 

послове интелектуалне својине, и то: регистар топографија. У складу са цитираним одредбама 

Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар предложеним законом је 

изричито прописано да право на топографију може бити предмет залоге и извршено је позивање 
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на одредбе закона којим се уређује правна заштита проналазака, а којим је детаљно регулисан 

упис залоге и дејство уписа заложног права у регистар органа управе надлежног за послове 

интелектуалне својине. 

У области грађанско правне заштите у случају угрожавања или повреде права из признате 

топографије извршено је позивање на закон којим се уређује правна заштита проналазака. 

Наиме, грађанско правна заштита права индустријске својине се остварује на исти начин, те с 

обзиром да закон којим се уређује правна заштита проналазака грађанско правну заштиту 

регулише детаљно, то је извршено упућивање у циљу усаглашавања закона у овој области. 

Такође, на тај начин је избегнуто евентуално различито регулисање истих питања до којих би 

могло доћи у случају посебног регулисања. Овакво решење је уобичајено у законима упоредног 

права које је предлагач закона имао у виду приликом прописивања одредаба о грађанско правној 

заштити (Босна и Херцеговина, Чешка, Немачка, Словачка и Словенија). 

 

в) Увођење жалбеног поступка  

 

Проблем који предложена одредба треба да реши односи се на непостојање другостепеног 

органа који би решавао о жалбама на одлуке Завода за интелектуалну својину, као органа управе 

надлежног за послове интелектуалне својине. Одлуке Завода за интелектуалну својину су према 

важећем закону коначне, а странке своја права могу да остваре вођењем управног спора пред 

Управним судом. Предложено решење не садржи одредбе којима је прописано да су акти донети у 

поступку за признање топографије полупроводничког производа коначни, већ је предвиђена сходна 

примена одредаба Закона о општем управном поступку као lex generali, који се примењује на све 

што није прописано посебним законом. Предложене одредбе имају за циљ да се кроз увођење 

жалбеног поступка у потпуности оствари двостепеност као основни принцип управног поступка 

чиме ће се постићи ефикаснија управнa контролa над законитошћу одлука Завода за интелектуалну 

својину. За одлучивање о жалби надлежна је Влада у складу са одредбом члана 59. Закона о 

државној управи. Предложено решење имаће директан утицај како на странке у поступку којима ће 

бити омогућена ефикаснија заштита, тако и на Управни суд који ће увођењем жалбеног поступка 

бити растерећен. 

 

          г)  Терминолошка усклађивања 

 

 Имајући у виду да је Закон о заштити топографија интегрисаних кола један од закона 

којима се регулишу права индустријске својине, то је извршено и терминолошко усклађивање са 

другим законима из области индустријске својине. Тако на пример у важећем Закону о заштити 

топографија интегрисаних кола употребљава се термин поступак поништаја, док је у осталим 

законима из области индустријске својине употребљен термин поступак за оглашавање 

ништавим, а што је у складу и са другим законима правног система Републике Србије. Поред 

тога, усклађивање је извршено и у одредбама предложеног закона које садрже упућивање на 

други посебан закон на тај начин што је уместо позивања на конкретан закон уведено позивање 

на материју која се регулише посебним законом.  

 

    2.    Могућности за решење проблема 

 

 Разматрајући могућности за решење напред наведених проблема, предлагач је закључио 

да је неопходно донети нови Закон о заштити топографија полупроводничких производа и то из 

следећих разлога:  

 а) предложена је заштита топографија полупроводничких производа уместо топографија 

интегрисаног кола која је прописана важећим законом. На овај начин је проширен обим заштите и  

прописана шира заштита топографија, јер се предлaже заштита за сва електрична кола укључујући 

и она направљена од дискретних компонената; 

             б) Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник 

СР“, бр. 57/03 и 61/05) прописано је да упис уговора о залози у Регистар залоге има конститутивно 

дејство између повериоца и дужника (чл. 4). Ставом 3. члана 14. истог закона прописано је да се 

одредбе тог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима 
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уписује у регистар органа надлежног за интелектуалну својину. Важећи Закон о заштити 

топографија интегрисаних кола не садржи одредбе које се односе на упис уговора о залози. Да би се 

овај проблем решио неопходно је новим законом прописати упис залоге у одговарајући регистар 

Завода за интелектуалну својину, као органа управе надлежног за послове интелектуалне својине.  

в) Према важећем Закону о заштити топографија интегрисаних кола, све одлуке Завода за 

интелектуалну својину су коначне и против њих се може покренути управни спор. Имајући у виду 

да се у пракси показало да интереси странака нису остварени на адекватан начин у управном спору, 

то је у циљу остваривања ефикасније управне контроле над законитошћу одлука Завода за 

интелектуалну својину неопходно увођење двостепености у одлучивању као једног од основних 

начела управног поступка. Чланом 214. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 

33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010) прописано је да се против првостепеног решења 

републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне 

организације може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено; 

 г) Омогућава се потпуније остваривање грађанско-правне заштите и то на истоветан начин 

како је то прописано законом којим се уређује правна заштита проналазака; 

 д) Решење осталих напред наведених проблема захтева побољшање постојећих института и 

додатно прецизирање одредаба које су већ садржане у важећем закону, што се може постићи само 

доношењем новог закона;  

ђ) Имајући у виду да се предложеним законом битно мења уређење ове области, као и да би 

обим измена и допуна важећег прописа био такав да проузрокује промену више од половине 

чланова важећег закона, у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа 

потребно је донети нови закон.  

 

 

       3.   На кога и како ће утицати предложена решења  

 

Предложена законска решења ће имати позитивне ефекте на привредне субјекте који се  

баве производњом штампаних кола, моделовањем електричних кола, као и дизајном и израдом 

готових штампаних плоча, односно на све који имају интерес да што боље заштите овај вид права 

индустријске својине. Топографије полупроводничких производа се највише примењују у области  

информационих технологија које су од стране државе препознате као стратешки сегмент за развој 

друштва и економије. Број предузећа која се баве информационо-комуникационим технологијама 

се сваке године константно повећава, а комерцијализација заштићених топографија 

полупроводничких производа им пружа могућност да врате средства уложена у развој нових 

топографија полупроводничких производа.  

Доношењем предложеног закона омогућава се подједнака заштита топографија, како 

домаћим лицима која би са будућим развојем ове врсте технологије били подносиоци пријава за 

заштиту топографија, тако и страним лицима заинтересованим за домаће тржиште. 

Предложеним решењима се потпуније уређују услови заштите топографија 

полупроводничких производа, права носиоца заштићене топографије и начин њиховог 

остваривања, као и грађанско правна заштита у случају повреде права. 

 

 

     4.  Трошкови које ће примена новог закона изазвати за грађане и привреду 

 

Примена новог закона неће изазвати нове трошкове за грађане и привреду.  

 

 

    5.   Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове   

 

           Позитивни ефекти доношења Закона о заштити топографија полупроводничких производа су 

вишеструки и оправдавају трошкове поступка. Предложена решења омогућавају  подстицање 

несметаног и брзог развоја домаћих топографија полупроводничких производа, што има директан 

утицај на научни, технолошки и укупан привредни развој.  
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           Поред тога, доношењем Закона о заштити топографија врши се хармонизација са 

међународним стандардима у овој области, прописаним од стране Светске трговинске организације 

и Европске уније.  

 

 

     6. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију  

 

          Предложеним законом обезбеђује се заштита топографија на начин који је усклађен са 

светским стандардима, што представља предуслов за трансфер и примену страних 

полупроводничких производа на територији Републике Србије и за тржишну конкуренцију.  

          Предложени закон не утиче директно на појаву нових привредних субјеката. 

 

 

     7.   Да ли су заинтересоване стране имале могућност да изнесу примедбе 

   

          Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије je на седници одржаној 6. новембра 

2012. године одредио Програм јавне расправе о радној верзији Нацрта закона о заштити 

топографија полупроводничких производа. Јавна расправа је спроведена у периоду од 8. до 28. 

новембра 2012. године. 

Садржина радног текста Нацрта закона о заштити топографија полупроводничких 

производа стављен је на увид јавности путем сајта Завода за интелектуалну својину и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а свим заинтересованим лицима је омогућено 

да у електронској форми  или поштом доставе Заводу за интелектуалну својину своје примедбе и 

коментаре у вези са радним текстом Нацрта закона о заштити топографија полупроводничких 

производа.  

 У току поступка јавне расправе путем електронске поште пристигле су две примедбе на 

Нацрт закона о заштити топографија полупроводничких производа од стране професора Владимира 

Младеновића. Прва достављена примедба односила се на садржину пријаве за признање 

топографије која је прописана чланом 21. Нацрта закона. Одредбом члана 21.  Нацрта закона 

прописано је да се уз пријаву за признање топографије доставља и примерак полупроводничког 

производа који садржи топографију. По мишљењу професора Младеновића топографија као и 

патент може бити идеја која није реализована, а сама реализација може зависити од инвеститора 

или произвођача да комерцијално користи ту топографију или њену методу. Друга достављена 

примедба односила се на члан 32. став 2. Нацрта закона којим је прописано да се не сматра 

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. Професор 

Младеновић је скренуо пажњу на то да незнање не оправдава повреду права и да се лице које би 

потенцијално вређало право на заштићену топографију мора обратити Заводу ради добијања 

информације да ли је топографија заиста заштићена.  

Примедбе достављене на Нацрт закона о заштити топографија полупроводничких 

производа, брижљиво су размотрене и оцењено је да се прва достављена примедба може 

прихватити и то из следећих разлога: 

Признање права на топографију полупроводничких производа није условљено 

комерцијалном употребом те топографије. Наиме, стваралац топографије може поднети пријаву за 

заштиту топографије у року од две године од датума њене прве комерцијалне употребе било где у 

свету или ако топографија није комерцијално употребљена у року од 15 година од датума настанка 

топографије. Самим тим ако топографија није комерцијално употребљена стваралац топографије не 

мора да изради прототип топографије већ новостворена топографија може да остане и идеја на 

папиру. Предлагач закона је примедбу да стваралац топографије не мора израдити и прототип 

топографије пре него што поднесе пријаву за заштиту топографије оценио као основану и иста је 

интегрисана у текст Нацрта закона на тај начин што је члан 21. став 1. тачка 3. допуњена да се 

примерак полупроводничког производа доставља само ако је топографија комерцијално 

употребљена.  
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Друга достављена примедба оцењена је као неоснована. Лице које је набавило 

полупроводнички производ није знало или није могло знати да полупроводнички производ садржи 

заштићену топографију не може одговарати за повреду права. Од тренутка када лице које користи 

полупроводнички производ који садржи заштићену топографију сазна да је топографија заштићена 

постаје несавесно и одговара за повреду права. Носилац заштићене топографије, као и сваког 

другог имовинског права, дужан је да води рачуна о повреди права и да о томе обавести свако лице 

за које постоји основана сумња да користи заштићену топографију. Оваква одредба уобичајена је у 

упоредном праву и заступљена је у свим законима из области индустријске својине. Такође, ова 

одредба је прописана чланом 5. став 6. Директиве ЕУ 87/54 ЕЕС као и одредбом члана 37. ТРИПС 

Споразума.   

 

      8.  Подаци о поступцима који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са 

топографијама полупроводничких производа 

 

До сада није било поднетих пријава топографија полупроводничких производа. Разлози за 

овакво стање леже у следећем:  

 Развој нових савршенијих полупроводничких производа захтева велика улагања те је наша 

земља до скоро била углавном потрошач ове врсте технологије.  

Међутим, 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.  Наиме, највећи пораст броја предузећа у 

Републици Србији се бележи у сектору пројектовања, развоја, производње и инсталације 

телекомуникационих уређаја у којима топографије полупроводничких производа налазе највећу 

примену.  

 

 

 

 

 

 

 

 


