
ПРАВО ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

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. 

Топографија полупроводничких производа је 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. 

 

Предмет заштите 

Предмет заштите је 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 предвиђене услове.  

Обим заштите 

Заштиту ужива и део заштићене топографије који се може самостално употребљавати, као и уређај 

(главна ствар) који обухвата полупроводнички производ који у себи садржи заштићену 

топографију, ако се такав полупроводнички производ не може одвојити од главне ствари без 

његовог оштећења или уништења. 

Заштиту коју ужива топографија полупроводничких производа не може се проширити на идеју, 

поступак, систем, технику на којој је топографија заснована или шифровану информацију 

садржану у топографији осим на саму топографију. 

Субјекти заштите 

Право на заштиту топографије има њен стваралац.  

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

топографије. 

Ако је топографија створена на основу уговора који није уговор о раду, право на заштиту има 

уговорена страна која је топографију наручила, осим ако није другачије уговорено. 

 



Садржина права из признате топографије 

Носилац права из признате топографије 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. 

Ограничење права из признате топографије 

Не сматра се повредном права: 

1. умножавање заштићене топографије за личну употребу у некомерцијалне сврхе 

2. умножавање топографије у циљу анализирања, процене или наставе о идејама, поступцима, 

системима или техникама садржаних у топографији или саме топографије 

3. ако неко лице, на основу анализе или истраживања заштићене топографије, створи топографију 

која испуњава услове за заштиту. 

Настанак и престанак права 

Искључиво право носиоца права да забрани сваком трећем лицу да без његовог овлашћења 

предузима радње које су наведене у садржини права настаје даном прве комерцијалне употребе 

топографије било где у свету или даном подношења пријаве надлежном органу за признање права 

на топографију којој је признат датум подношења, зависно од тога који је дан ранији. Право 

престаје истеком календарске године у којој се навршава десет година од дана настанка 

искључивих права. 

  

 

 


