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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

На основу члана IV 4а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на 75. сједници Представничког дома, одржаној 7. априла 2010. године, и на 
46. сједници Дома народа, одржаној 28. маја 2010. године, усвојила је   

ЗАКОН   

О ЗАШТИТИ ТОПОГРАФИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ КОЛА   

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1. 
(Предмет Закона)   

Овим законом уређују се топографија интегрисаног кола, услови заштите топографије 
интегрисаног кола, права њеног ствараоца, односно ствараочевог послодавца или лица 
које је наручило њену израду, као и начин и остваривање тог права.   

Члан 2. 
(Дефиниције појмова)   

(1)    Интегрисано коло, у смислу овог закона, јесте готов производ или међупроизвод 
намијењен за обављање одређене електронске функције, који се састоји од комада 
материјала који укључује један или више повезаних слојева сачињених од интегрисаних 
елемената, од којих је бар један елеменат активан.   

 

 



(2)    Топографија интегрисаног кола (у даљњем тексту: топографија), у смислу овог 
закона, јесте скуп повезаних слика, забиљежених или кодираних на било који начин, које 
представљају тродимензионалну матрицу слојева од којих је интегрисано коло 
састављено, при чему свака слика садржи цјелину или дио матрице полупроводничког 
производа у свакој фази његове производње.   

(3)    Комерцијална употреба означава продају, давање у закуп или било који други начин 
комерцијалног стављања у промет топографије, укључујући и њено нуђење у те сврхе. 
Прва комерцијална употреба топографије не укључује њену употребу под условом 
повјерљивости, ако се она не ставља даље у промет.   

Члан 3. 
(Изузеци од заштите)   

Овим законом не штити се било који концепт, поступак, систем, технологија или 
информација која је опредмећена у топографији.   

Члан 4. 
(Предмет и услови заштите)   

(1)    Предмет заштите је топографија која је изворна, у смислу да представља резултат 
интелектуалног напора свог ствараоца и да у вријеме настанка није била уобичајена међу 
ствараоцима топографија и произвођачима интегрисаних кола.   

(2)    Топографија која се састоји од елемената и међувеза који су уобичајени у индустрији 
топографија може да буде заштићена само ако, посматрано у цјелини, испуњава услове 
из става (1) овог члана.   

Члан 5. 
(Рокови за заштиту)   

(1)    Заштита топографије може да се тражи у року од двије године од датума њене прве 
комерцијалне употребе било гдје у свијету.   

(2)    Ако топографија није комерцијално употријебљена било гдје у свијету, заштита 
топографије може да се тражи у року од 15 година од дана њеног настанка.   

Члан 6. 
(Субјекти заштите)   

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

(2)    Ако је топографија настала у радном односу или по наруxби, право на заштиту 
топографије има послодавац, односно лице које је наручило њену израду, изузев ако је 
уговором предвиђено другачије.   



Члан 7. 
(Национални третман)   

(1)    Заштиту према овом закону уживају физичка и правна лица која:   

а)    су држављани Босне и Херцеговине,   

б)    имају своје пребивалиште или сједиште у Босни и Херцеговини, или   

ц)    су на територији Босне и Херцеговине прва комерцијално употребљавала 
топографију која до тада није била комерцијално употријебљена било гдје у свијету.   

(2)    Страна физичка и правна лица уживају једнаку заштиту као и лица из става (1) овог 
члана ако то произлази из међународних уговора и конвенција којима је приступила, 
односно које је ратификовала Босна и Херцеговина, или из примјене принципа 
узајамности.   

(3)    Право заштите топографије признато на основу овог закона важи само за територију 
Босне и Херцеговине.   

Члан 8. 
(Заступање)   

Страно лице мора у поступку заштите топографије имати заступника који се 
професионално бави заступањем и који је домаћи држављанин или домаће правно лице.   

ДИО ДРУГИ - ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ   

Члан 9. 
(Опште одредбе)   

(1)    Поступак за заштиту топографије води Институт за интелектуално власништво Босне 
и Херцеговине (у даљњем тексту: Институт).   

(2)    Против одлуке Института, донесене у првом степену, којом је одлучено о предмету 
поступка, дозвољена је жалба о којој одлучује Комисија за жалбе Института (у даљњем 
тексту: Комисија).   

(3)    Против рјешења Комисије донесеног у другом степену жалба није дозвољена, али 
може се покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине.   

(4)    За све радње предузете у управном поступку за стицање и одржавање права 
заштите топографије, као и за радње предузете у поступку поводом жалбе плаћају се 
административне таксе и накнаде посебних трошкова поступка, у складу са посебним 
прописима.   

(5)    Ако прописана административна такса и накнада посебних трошкова поступка нису 
плаћене у прописаном року, пријава се закључком одбацује.   



(6)    На питања која нису уређена овим законом и прописима о спровођењу примјењују се 
одредбе Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 
93/09).   

Члан 10. 
(Подношење пријаве за заштиту топографије)   

(1)    Поступак за заштиту топографије покреће се подношењем Институту пријаве за 
заштиту топографије (у даљњем тексту: пријава).   

(2)    Институт не провјерава да ли подносилац пријаве има право на подношење пријаве.   

(3)    За сваку топографију подноси се посебна пријава.   

Члан 11. 
(Садржина пријаве)   

(1)    Пријава садржи захтјев за признање права заштите топографије и прилоге.   

(2)    Захтјев за признање права заштите топографије садржи:   

а)    назив топографије или ближе означење подручја топографије,   

б)    податке о подносиоцу пријаве,   

ц)    податке о заступнику подносиоца пријаве, ако постоји,   

д)    датум подношења пријаве,   

е)    датум настанка топографије, ако топографија није била комерцијално употријебљена, 
или датум и мјесто када је топографија први пут комерцијално употријебљена било гдје у 
свијету.   

(3)    Уз захтјев за признање права заштите топографије подносе се сљедећи прилози:   

а)    опис топографије са подацима који дефинишу електронску функцију коју обавља 
интегрисано коло, израђен према топографији,   

б)    графички приказ или приказ топографије у другом одговарајућем облику којим се 
топографија идентификује, посебно нацрт или фотографије планова за израду 
интегрисаног кола према топографији за коју се тражи заштита,   

ц)    примјерак интегрисаног кола произведеног према топографији за коју се тражи 
заштита, ако је интегрисано коло комерцијално употријебљено,   

д)    доказ о комерцијалној употреби топографије, ако је топографија комерцијално 
употријебљена.   



(4)    Облик пријаве и начин њеног попуњавања, садржај захтјева за признање права 
заштите топографије, садржај прилога који се подносе уз тај захтјев, као и детаљи 
поступка који се води пред Институтом уређују се прописима за спровођење овог закона 
које доноси Институт.   

Члан 12. 
(Дијелови пријаве који нису доступни јавности)   

(1)    Подносилац пријаве може приликом њеног подношења тражити да се дијелови 
прилога из члана 11. став (3) тачка б) овог закона, који представљају пословну тајну, не 
могу чинити доступним трећим лицима под условом да су остали дијелови поменутог 
прилога довољни за идентификацију топографије.   

 

(2)    Суд може да наложи откривање дијелова прилога из става (1) овог члана лицима 
која су укључена у управни или судски поступак који се односи на утврђивање 
ништавности рјешења о признању права заштите топографије или на повреду права на 
заштиту топографије, ако је то неопходно за спровођење поступка.   

Члан 13. 
(Испитивање пријаве)   

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

(2)    Послије утврђивања испуњености услова из става (1) овог члана Институт испитује:   

а)    ако је подносилац пријаве страно лице, да ли је пријава поднесена посредством 
заступника у смислу члана 8. овог закона,   

б)    да ли је поднесена посебна пријава за сваку топографију у смислу члана 10. став (3) 
овог закона,   

ц)    да ли пријава садржи све податке из захтјева за признање права и прилоге у смислу 
члана 11. ст. (2) и (3) овог закона,   

д)    да ли су плаћене административна такса и накнада посебних трошкова поступка за 
пријаву,   

е)    да ли захтјев за признање права заштите топографије и прилози који се подносе уз 
тај захтјев имају прописан садржај у смислу члана 11. став (4) овог закона.   

(3)    Ако пријава није поднесена у року из члана 5. овог закона, Институт ће донијети 
закључак о одбацивању пријаве. Против закључка дозвољена је жалба о којој одлучује 
Комисија.   

 



(4)    Ако Институт, на основу спроведеног поступка испитивања пријаве из ст. (1) и (2) 
овог члана, утврди да предмет пријаве није топографија у смислу члана 2. став (2) овог 
закона, односно да пријава није поднесена у складу са одредбом става (2) овог члана, он 
ће у року од 30 дана од дана подношења пријаве позвати подносиоца пријаве да отклони 
уочене недостатке и оставити му рок за то који не може бити краћи од 30 дана, нити дужи 
од 90 дана.   

(5)    Ако подносилац пријаве не отклони недостатке из става (4) овог члана у остављеном 
року, Институт ће донијети закључак којим се пријава одбацује. Против закључка 
дозвољена је жалба о којој одлучује Комисија.   

(6)    Датум пријема уредне пријаве у Институту признаје се као датум подношења 
пријаве.   

(7)    Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар пријава за заштиту 
топографије, који у електронској форми води Институт. Садржај и начин вођења Регистра 
пријава за заштиту топографије ближе се уређују прописом о спровођењу.   

Члан 14. 
(Признање права заштите топографије)   

(1)    Ако Институт након спроведеног поступка испитивања пријаве из члана 13 ст. (1) и 
(2) овог закона утврди да су испуњени услови за признање права, донијеће рјешење о 
признању права заштите топографије.   

(2)    Признато право заштите топографије уписује се у Регистар права заштите 
топографије, који у електронској форми води Институт. Садржај и начин вођења Регистра 
права заштите топографије ближе се уређују прописом о спровођењу.   

(3)    По извршеном упису у Регистар права заштите топографије, носиоцу права издаје се 
исправа о праву заштите топографије. Садржај исправе о праву заштите топографије 
ближе се уређује прописом о спровођењу.   

(4)    Подаци из Регистра права заштите топографије објављују се у "Службеном гласнику 
Института".   

Члан 15. 
(Стављање топографије на увид јавности)   

(1)    Од уписа у Регистар права заштите топографије свако има право, на основу писаног 
захтјева и у присуству службеног лица, у просторијама Института разгледати пријаву и 
добити копију захтјева за признање права заштите топографије и прилога из члана 11. 
став (3) тач. а), б) и д) овог закона.   

(2)    Начин остварења права из става (1) овог члана уређује се прописом о спровођењу.   

 

 



ДИО ТРЕЋИ - ИСКЉУЧИВА ПРАВА, ОГРАНИЧЕЊЕ, ТРАЈАЊЕ И ПРОМЕТ ПРАВА   

Члан 16. 
(Искључива права)   

(1)    Носилац права заштите топографије има искључиво право да дозволи или забрани 
другоме да:   

а)    умножава заштићену топографију у цјелини или њене битне дијелове,   

б)    производи интегрисано коло које садржи заштићену топографију или њене битне 
дијелове,   

ц)    увози, нуди ради стављања у промет, ставља у промет или на други начин 
комерцијално употребљава или увози за те сврхе примјерке заштићене топографије или 
њених битних дијелова, интегрисано коло које садржи заштићену топографију или њене 
битне дијелове, као и производе у којима је уграђено интегрисано коло које садржи 
заштићену топографију или њене битне дијелове.   

(2)    За вријеме трајања права заштите топографије носилац је овлашћен да означава 
интегрисано коло које је произведено употребом заштићене топографије великим словом 
"Т".   

Члан 17. 
(Ограничење права)   

(1)    Не сматра се повредом права из члана 16 став (1) тачка а) овог закона умножавање 
топографије:   

а)    за личну употребу у некомерцијалне сврхе,   

б)    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 одређено лице, на основу 
анализе или истраживања заштићене топографије, створи топографију која испуњава 
услове из члана 4. овог закона и такву топографију користи на начин из члана 16. овог 
закона.   

Члан 18. 
(Комерцијална употреба заштићене топографије без сагласности носиоца права)   

(1)    Лицу које приликом стицања интегрисаног кола није знало или је имало оправдан 
разлог да вјерује да је ријеч о производу на којем постоји туђе право заштите топографије 
не може се спријечити да комерцијално употребљава тај производ.   

 



(2)    Лице из става (1) овог члана дужно је да плати одговарајућу накнаду за комерцијалну 
употребу заштићене топографије, која услиједи након што је то лице сазнало или је имало 
оправдани разлог да вјерује да се ради о производу на којем постоји туђе право заштите 
топографије. Одговарајућу накнаду одређује суд, осим ако странке ријеше спор путем 
преговора, посредовањем или на други правно обавезујући начин.   

(3)    Одредбе ст. (1) и (2) овог члана односе се и на правне сљеднике лица које је стекло 
интегрисано коло на којем постоји туђе право заштите топографије.   

Члан 19. 
(Исцрпљење права)   

Не сматрају се повредом права радње из члана 16. став (1) тачка ц) овог закона ако се 
односе на примјерак заштићене топографије, односно на интегрисано коло које садржи 
заштићену топографију, које је први пут ставио у промет у Босни и Херцеговини носилац 
права, односно лице које има његову сагласност.   

Члан 20. 
(Трајање права)   

(1)    Рок трајања права заштите топографије почиње од признатог датума подношења 
пријаве за регистрацију топографије или од дана прве комерцијалне употребе 
топографије било гдје у свијету, зависно од тога који је дан ранији.   

(2)    Искључиво право заштите топографије престаје истеком календарске године у којој 
се навршава десет година од дана почетка рока из става (1) овог члана.   

Члан 21. 
(Пренос права и лиценца)   

(1)    Право заштите топографије може да буде, у цјелини или дјелимично, предмет 
преноса на основу уговора о преносу или на основу насљеђивања.   

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

(3)    Уговори из ст. (1) и (2) овог члана пуноважни су само ако су састављени у писаној 
форми.   

(4)    На захтјев једне од уговорних страна, уговори из ст. (1) и (2) овог члана уписују се у 
Регистар права заштите топографије.   

(5)    Уговори из ст. (1) и (2) овог члана имају дејство према трећим лицима само ако су 
уписани у Регистар права заштите топографије.   

 

 



ДИО ЧЕТВРТИ - ПРОГЛАШАВАЊЕ НИШТАВНИМ РЈЕШЕЊА О ПРИЗНАЊУ ПРАВА 
ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈЕ   

Члан 22. 
(Овлашћење за покретање поступка и разлози за ништавност)   

(1)    Институт ће на предлог заинтересованог лица или правобраниоца БиХ или 
омбудсмена БиХ или по службеној дужности прогласити ништавним рјешење о признању 
права заштите топографије ако утврди да у моменту доношења рјешења:   

а)    предмет заштите није била топографија у смислу члана 2. став (2) овог закона,   

б)    топографија није испуњавала услове за заштиту у смислу члана 4. овог закона,   

ц)    пријава није била поднесена у року из члана 5. овог закона,   

д)    носилац права на топографију није имао право на заштиту у смислу чл. 6. и 7. овог 
закона,   

е)    прилози из члана 11. став (3) овог закона нису имали прописан садржај, односно нису 
одговарали топографији за коју је затражена заштита.   

(2)    Поступак за проглашавање ништавним рјешења о признању права заштите 
топографије може се покренути пред Институтом током цијелог рока трајања права 
заштите топографије.   

(3)    Ако подносилац предлога за проглашавање ништавним рјешења о признању права 
заштите топографије у току поступка одустане од свог захтјева, Институт може наставити 
поступак по службеној дужности.   

Члан 23. 
(Ограничење дејства поништавања)   

Поништавање рјешења о признању права заштите топографије нема ретроактивно 
дејство на правоснажне судске одлуке у вези са утврђивањем повреде права, као и на 
закључене уговоре о преносу права, односно уступању лиценце, ако су и у мјери у којој су 
ти уговори извршени, под условом да је носилац права био савјестан.   

ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 24. 
(Усклађена примјена Закона о патенту)   

Одредбе Закона о патенту којима се уређују: овлашћења за заступање, поступак за 
проглашавање ништавним рјешења о признању права, подношење жалбе Комисији за 
жалбе, поступак поводом жалбе, престанак права залога, извршење, стечај, 
грађанскоправна заштита права и царинске мјере примјењују се на одговарајући начин на 
топографије које су предмет заштите према овом закону.   



Члан 25. 
(Примјена Закона)   

Одредбе овог закона примјењују се само на топографије које су настале након датума 
почетка његове примјене.   

Члан 26. 
(Прописи о спровођењу)   

(1)    Директор Института донијеће прописе о спровођењу за извршење овог закона у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.   

(2)    Прописе о спровођењу у смислу става (1) овог члана чине: Правилник о поступку за 
признање топографије интегрисаног кола, Одлука о посебним трошковима поступка за 
стицање и одржавање права индустријске својине и Одлука о накнади за рад у Комисији 
за жалбе.   

Члан 27. 
(Ступање на снагу Закона)   

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", 
а примјењује се од 1. јануара 2011. године.   
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