
На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, издајем
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Закон о заштити топографија интегрисаних кола

Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 12/98 и 15/98.

НАПОМЕНА
Закон је престао да важи 1.1.2005. године - види: чл. 29. Закона - СЛ СЦГ, 61/2004-30.
 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим законом уређују се предмет и услови заштите топографија интегрисаних кола (у даљем тексту: топографија),
права стваралаца и начин њиховог остваривања, као и права предузећа или другог правног лица у коме је
топографија настала.

II. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
1. Предмет заштите

Члан 2.

(1) Топографија, у смислу овог закона, јесте на било који начин приказан тродимензионални распоред елемената, од
којих је најмање један активан, и међувеза у интегрисаном колу, или такав тродимензионални распоред припремљен
за производњу одређеног интегрисаног кола.

(2) Интегрисано коло, у смислу овог закона, јесте готов производ или међупроизвод у коме се остварује одређена
електронска функција и у коме су елементи, од којих је најмање један активан, и међувезе интегрално формирани у
комаду материјала или на комаду материјала, односно, и у комаду и на комаду материјала.

Члан 3.

Овим законом не штити се технологија која се користи у производњи топографије или интегрисаног кола,
информације које се чувају у интегрисаном колу, идеје, поступци, процеси, системи, методи рада, концепти, принципи
или открића, без обзира на начин на који су описани или објашњени.

2. Услови за заштиту

Члан 4.

(1) Може се штитити само оригинална топографија. Оригиналном топографијом сматра се топографија која је
резултат интелектуалног напора ствараоца и која у време свог настанка није била општепозната међу ствараоцима
топографија и произвођачима интегрисаних кола.

(2) Топографија која се састоји од комбинације елемената и међувеза које су општепознате биће заштићена само
ако, посматрано у целини, испуњава услове из става 1. овог члана.
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Члан 5.

(1) Заштита топографије може се тражити у року од две године од датума њене прве комерцијалне употребе било
где у свету.

(2) Ако топографија није комерцијално употребљена, заштита топографије се може остварити у року од 15 година
од дана њеног настанка.

3. Субјекти заштите

Члан 6.

(1) Право на заштиту топографије има њен стваралац, односно његов правни следбеник или послодавац, односно
његов правни следбеник. Ако је топографију креирало више стваралаца, њима припада заједничко право на заштиту.

(2) На заштиту топографије која је настала у радном односу сходно се примењују одредбе савезног закона којим се
уређују патенти.

Члан 7.

(1) Страна лица имају право на заштиту топографије у Савезној Републици Југославији (у даљем тексту:
Југославија) под условима узајамности. У случају сумње, постојање узајамности доказује лице које се на њу позива.

(2) Страно лице мора, у поступку заштите топографије пред савезним органом, односно савезном организацијом
надлежном за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни савезни орган) и другим надлежним
органима, имати заступника који се бави заступањем у виду занимања и који је југословенски држављанин или
југословенско правно лице.

III. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
1. Заједничке одредбе

Члан 8.

(1) Правна заштита топографије остварује се у управном поступку који води надлежни савезни орган.
(2) Одлуке надлежног савезног органа су коначне и против њих се може водити управни спор.

Члан 9.

(1) Надлежни савезни орган води следеће јавне књиге:
1) Регистар пријава топографија, у који се уписују подаци из захтева за признање права и прилози из члана 12. став

3. овог закона;
2) Регистар топографија, у који се уписују подаци о признатим правима на заштиту.
(2) Садржина јавних књига из става 1. овог члана утврђује се прописом донетим за извршавање овог закона.

2. Покретање поступка за заштиту топографије

Члан 10.

(1) Поступак за заштиту топографије покреће се подношењем пријаве за заштиту топографије (у даљем тексту:
пријава) надлежном савезном органу.

(2) Надлежни савезни орган не проверава да ли подносилац пријаве има право на заштиту.
(3) За сваку топографију подноси се посебна пријава.

3. Пријаве домаћих лица у иностранству

Члан 11.

Домаће лице не сме да тражи заштиту топографије у иностранству пре него што истекне рок од три месеца од
дана подношења пријаве надлежном савезном органу.

4. Садржина пријаве

Члан 12.

(1) Пријава садржи захтев за признање права на топографију и прилоге.
(2) Захтев за признање права на топографију садржи:
1) назив топографије;
2) податке о подносиоцу пријаве и ствараоцу топографије, ако подносилац пријаве није стваралац;
3) датум подношења пријаве;
4) датум настанка топографије, ако топографија није била комерцијално употребљена, или датум и место када је

топографија први пут комерцијално употребљена било где у свету.



(3) Уз захтев за признање права на топографију подносе се следећи прилози:
1) опис топографије, са подацима који дефинишу електронску функцију коју интегрисано коло израђено према

топографији обавља;
2) графички приказ или приказ топографије у другом одговарајућем облику којим се топографија идентификује;
3) примерак интегрисаног кола изведеног према топографији за коју се тражи заштита, ако је интегрисано коло

комерцијално употребљено;
4) доказ о комерцијалној употреби топографије;
5) изјаву о праву на подношење пријаве ако подносилац пријаве није стваралац топографије.
(4) Подносилац пријаве може при подношењу пријаве да тражи да се делови прилога из става 3. тачка 2. овог члана

који представљају пословну тајну не могу саопштавати ни чинити доступним трећим лицима, под условом да су
остали делови прилога из става 3. тачка 2. овог члана довољни за идентификацију топографије.

(5) Уз пријаву се подноси доказ о уплати такса за подношење пријаве.
(6) Садржина захтева за признање права на топографију и прилога који се подносе уз тај захтев утврђује се

прописом донетим за извршавање овог закона.

5. Испитивање пријаве

Члан 13.

(1) По пријему пријаве испитује се да ли је предмет пријаве топографија у смислу члана 2. став 1. овог закона и да
ли је пријава поднесена у року из члана 5. овог закона.

(2) После утврђивања испуњења услова из става 1. овог члана надлежни савезни орган испитује:
1) да ли је, ако је подносилац пријаве страно лице, пријава поднесена преко заступника у смислу члана 7. став 2.

овог закона;
2) да ли је поднесена посебна пријава за сваку топографију у смислу члана 10. став 3. овог закона;
3) да ли пријава садржи све податке из захтева за признање права у смислу члана 12. став 2. овог закона и прилоге

у смислу члана 12. став 3. овог закона;
4) да ли је плаћена такса за подношење пријаве;
5) да ли захтев за признање права на топографију и прилози који се подносе уз тај захтев имају прописану

садржину.
(3) Ако надлежни савезни орган на основу спроведеног поступка испитивања пријаве из ст. 1. и 2. овог члана

утврди да су испуњени сви услови из тих ставова, донеће решење о признању права на топографију.
(4) Ако пријава није поднесена у року из члана 5. овог закона, надлежни савезни орган ће донети закључак о

одбацивању пријаве.
(5) Ако надлежни савезни орган на основу спроведеног поступка испитивања пријаве из ст. 1. и 2. овог члана

утврди да предмет пријаве није топографија у смислу члана 2. став 1. овог закона, односно да пријава није поднесена
у складу са ставом 2. овог члана, писмено ће обавестити подносиоца пријаве о уоченим недостацима у року од 30
дана од дана пријема пријаве и одредиће рок за њихово отклањање који не може бити краћи од 30 дана, нити дужи од
три месеца од дана пријема обавештења.

(6) Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става 5. овог члана у остављеном року, надлежни савезни
орган ће донети решење о одбијању захтева за признање права (ако предмет пријаве није топографија у смислу
члана 2. став 1. овог закона), односно закључак о одбацивању пријаве (ако неиспуњава услове из става 2. овог
члана).

6. Регистрација, издавање исправе и објава признатог права

Члан 14.

(1) Признато право на топографију уписује се у Регистар топографија.
(2) По извршеном упису у Регистар топографија, носиоцу права издаје се исправа о заштићеној топографији

прописане садржине.
(3) Прописани подаци о признатом праву из става 1. овог члана објављују се у службеном гласилу надлежног

савезног органа (у даљем тексту: службено гласило).

7. Стављање топографије на увид јавности

Члан 15.

(1) Од уписа у Регистар топографија свако има право да разгледа пријаву и добије копију захтева за признање
права на топографију и прилога из члана 12. став 3. тач. 1, 2, 4. и 5. овог закона.

(2) Делови прилога означени као пословна тајна не смеју бити доступни трећим лицима без дозволе носиоца права
или без судске одлуке.

(3) Разгледање прилога се не наплаћује.

IV. САДРЖИНА, ОГРАНИЧЕЊА И ТРАЈАЊЕ ПРАВА
1. Садржина права

Члан 16.



Носилац права на топографију има искључиво право да:
1) репродукује заштићену топографију у целини или њене битне делове;
2) производи интегрисана кола која садрже заштићену топографију, или њене битне делове;
3) увози, ставља у промет или на други начин комерцијално употребљава заштићену топографију или њене битне

делове, или интегрисана кола у којима је садржана заштићена топографија, или њени битни делови.

2. Ограничење права

Члан 17.

(1) Не сматра се повредом права из члана 16. тачка 1. овог закона репродуковање топографије:
1) за личну употребу у некомерцијалне сврхе;
2) за наставу која се односи на топографију, као и за стручне анализе или истраживања.
(2) Не сматра се повредом права из члана 16. овог закона ако неко лице, на основу анализе или истраживања

заштићене топографије, створи топографију која испуњава услове из члана 4. став 2. овог закона и коју користи у
складу са одредбама члана 16. овог закона.

3. Исцрпљење права

Члан 18.

Не сматрају се повредом права радње из члана 16. тачка 3. овог закона ако се односе на заштићену топографију
коју је први пут ставио у промет носилац права, односно лице које има његову сагласност.

4. Рок трајања права

Члан 19.

(1) Рок трајања права на топографију почиње од дана подношења пријаве која испуњава услове из члана 12. став 3.
тач. 1. и 2. овог закона или од дана прве комерцијалне употребе топографије, зависно од тога који је дан ранији.

(2) Право на топографију престаје истеком календарске године у којој се навршава 10 година од дана почетка рока
трајања права на топографију из става 1. овог члана.

V. ПРОМЕТ ПРАВА

Члан 20.

(1) Право на топографију може бити, у целини или делимично, предмет преноса на основу уговора о преносу или на
основу наслеђивања.

(2) Поједина или сва овлашћења из права на топографију могу, са ограничењима или без њих, бити предмет
уступања на основу уговора о лиценци.

(3) Уговори из ст. 1. и 2. овог члана су пуноважни само ако су састављени у писаној форми.
(4) На захтев једне од уговорних страна, уговори из ст. 1. и 2. овог члана уписују се у Регистар топографија.
(5) Уговори из ст. 1. и 2. овог члана имају дејство према трећим лицима само ако су уписани у Регистар

топографија.
(6) Лице које је последње уписано у Регистар топографија сматраће се носиоцем права на топографију.

VI. ПОНИШТАЈ ПРАВА

Члан 21.

(1) Надлежни савезни орган може по службеној дужности или на предлог заинтересованог лица поништити решење
о признању права на топографију за време трајања права, ако утврди да у моменту доношења решења:

1) предмет заштите није топографија у смислу чл. 2. став 1. овог закона;
2) топографија не испуњава услове за заштиту у смислу члана 4. овог закона;
3) пријава није поднесена у року из члана 5. овог закона;
4) носилац права на топографију нема право на заштиту у смислу члана 7. став 1. овог закона, односно ако није

имао заступника у смислу члана 7. став 2. овог закона;
5) прилози из члана 12. немају прописану садржину;
6) прилози из члана 12. став 3. тач. 1. и 2. овог закона не одговарају интегрисаном колу приложеном уз захтев за

признање заштите.
(2) Ако подносилац предлога за поништај решења о признању права на топографију у току поступка одустане од

свог захтева, надлежни савезни орган може да настави поступак по службеној дужности.

Члан 22.

(1) Предлог за поништај права на топографију подноси се надлежном савезном органу у писаном облику, у два
примерка, и мора да садржи образложење и потребне доказе.

(2) Уз предлог за поништај права на топографију подноси се доказ о плаћеној такси за поништај.



Члан 23.

(1) Надлежни савезни орган обавештава носиоца права на топографију о предлогу за поништај и позива га да у
року, који не може бити дужи од 60 дана, достави одговор у писаном облику, у два примерка.

(2) Ако носилац права не достави одговор у остављеном року, надлежни савезни орган може одлучити о предлогу
за поништај на основу расположивих доказа.

(3) Ако носилац права достави одговор у остављеном року, надлежни савезни орган доставља примерак одговора
подносиоцу предлога за поништај и одређује датум усмене расправе.

(4) Ако странке не дођу на усмену расправу, надлежни савезни орган може одлучити о предлогу за поништај на
основу расположивих доказа.

(5) Странка у чију корист је донесено решење има право на накнаду трошкова поступка.
(6) Прописани подаци о из решења о поништају права на топографију објављују се у службеном гласилу на

прописан начин.

Члан 24.

Поништај решења о признању права на топографију нема ретроактивно дејство на правноснажне судске одлуке у
вези са утврђивањем повреде права, као и на закључене уговоре о преносу права, односно уступању лиценце ако су
и у мери у којој су ти уговори извршени, под условом да је тужилац, односно носилац права савестан.

VII. ПОВЕРЉИВЕ ПРИЈАВЕ

Члан 25.

(1) Пријаве топографија домаћих лица које су од значаја за одбрану или безбедност Југославије сматрају се
поверљивим.

(2) Поверљиве пријаве се не објављују.
(3) На поверљиве пријаве сходно се примењују одредбе савезног закона којим се уређују патенти.

VIII. ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА
1. Тужба због повреде права

Члан 26.

(1) Носилац права на топографију или стицалац искључиве лиценце на заштићеној топографији може поднети
тужбу надлежном суду због повреде својих искључивих права из члана 16. овог закона.

(2) Приликом утврђивања да ли постоји повреда права на топографију, суд нарочито води рачуна о ограничењу
права из члана 17. и о исцрпљењу права из члана 18. овог закона.

(3) Тужбом из става 1. овог члана се може захтевати:
1) утврђивање повреде права;
2) престанак повреде права;
3) накнада имовинске штете (стварне штете и изгубљене добити);
4) објављивање пресуде о трошку туженог.
(4) Тужба из става 1. овог члана може се поднети у року од године дана од дана сазнања за повреду и учиниоца,

али не после истека рока од три године од дана учињене повреде.
(5) Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

Члан 27.

(1) Неће одговарати за накнаду штете из члана 26. став 3. тачка 3. овог закона лице које увезе, стави у промет или
на други начин комерцијално употреби интегрисано коло ако није знало или није могло знати да је у њему садржана
заштићена топографија.

(2) Носилац права на топографију има право да накнаду за стављање у промет или увоз од момента кад је лице
које ставља у промет или увози интегрисана кола сазнало да су та кола незаконито произведена.

(3) Висина накнаде која припада носиоцу права из става 2. овог члана одређује се у висини накнаде коју носилац
права добија за слободно уговорену лиценцу за ту топографију.

2. Тужба за оспоравање права на заштиту

Члан 28.

(1) Стваралац топографије или његов правни следбеник може тужбом захтевати од суда да утврди да он има право
на заштиту топографије уместо лица или заједно са лицем које је поднело пријаву за заштиту топографије, односно
које је носилац права на топографију.

(2) Тужба из става 1. овог члана може се поднети у року трајања заштите топографије.
(3) Ако се судском одлуком усвоји тужбени захтев из става 1. овог члана, надлежни савезни орган ће по пријему

пресуде, или на захтев тужиоца, уписати тужиоца у одговарајући регистар као подносиоца пријаве, односно носиоца
права на топографију.

(4) Прописани подаци о промени носиоца права објављују се у службеном гласилу.



IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

(1) Новчаном казном од 15.000 до 150.000 нових динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:
1) ако се неовлашћено бави заступањем страних лица (члан 7. став 2);
2) ако затражи заштиту топографије у иностранству пре истека рока од три месеца од дана подношења пријаве

надлежном савезном органу (члан 11).
(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 900 до 9.000 нових динара и

одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
(3) Новчаном казном од 900 до 9.000 нових динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини неку од радњи из

става 1. овог члана.

Члан 30.

Новчаном казном од 900 до 9.000 нових динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу:
1) ако неовлашћено учини доступним трећем лицу делове прилога из пријаве који су означени као пословна тајна

(члан 15. став 2);
2) ако објави поверљиву пријаву (члан 25. став 2).

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Ако је топографија први пут комерцијално употребљена у року од две године пре дана ступања на снагу овог
закона, право на топографију почиње од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 32.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".
 

ИЗМЕНЕ

Исправка Закона о заштити топографија интегрисаних кола

Исправка је објављена у "Службеном листу СРЈ", бр. 15/98.

У члану 27. став (2) уместо речи: "да накнаду" треба да стоје речи: "на накнаду".
 

НАПОМЕНА

Члан 29. Закона о заштити топографија интегрисаних кола

Закон је објављен у "Службеном листу СЦГ", бр. 61/2004 од 24.12.2004. године.

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити топографија интегрисаних кола ("Службени
лист СРЈ", бр. 12/98).

 


